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Capitolul I. Dispoziții generale
Art. 1.
(1) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea
cunoașterii prin cercetare științifică originală. Doctoratul are două componente: un program de
pregătire bazat pe studii universitare avansate și un program de cercetare științifică.
(2) Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat a Universităţii de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST G.E. Palade Tg. Mureș),
denumită în continuare I.O.S.U.D., organizează și desfășoară un program de doctorat de tip
doctorat științific, iar doctoranzii pot obține titlul de doctor în științe, în domeniile: Medicină,
Medicină dentară, Farmacie, Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie și management, având ca finalitate
producerea plusvaloare științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode științifice
validate care să influenţeze favorabil cariera profesională în învățământul superior și în cercetare;
(3) Doctoratul științific se bazează pe creație și cercetare științifică avansată, contribuind la dezvoltarea
de cunoștințe, competențe și abilități cognitive.
(4) Cunoștințele, competențele și abilitățile generale și de specialitate conferă absolventului de studii
universitare de doctorat științific capacitatea:
a) de a aprofunda domeniul de studiu;
b) de a analiza critic, a evalua și a face o sinteză a unor idei noi și complexe;
c) de a concepe, iniția și finaliza un proiect de cercetare, utilizând metodologia de cercetare specifică
domeniului;
d) de a asigura managementul proiectului propus în condițiile respectării deontologiei profesionale;
e) de a contribui la progresul cunoașterii prin cercetare originală cu impact național sau internațional,
demonstrat prin publicații științifice;
f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale și culturale în contextul unei societăți
și economii bazate pe cunoaștere;
g) de a stabili legături cu comunitatea profesională și cu societatea civilă, prin tansmiterea rezultatelor
obținute în contextul domeniului său de cercetare.
(5) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat științific, se conferă de către I.O.S.U.D. diploma
și titlul de doctor în științe, corespunzător acronimului Dr., conform legislaţiei în vigoare.
Art. 2.
Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
- studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în
dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața
muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și
constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin
acordarea titlului de doctor;
- student-doctorand – student înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat;
- conducător de doctorat – cadrul didactic sau cercetătorul, cu experiență în domeniul cercetării
științifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
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- program de studii universitare de doctorat – denumit în continuare programul de doctorat – totalitatea
activităților în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor
universitare de doctorat;
- teză de doctorat – lucrarea științifică originală elaborată de către studentul-doctorand în cadrul
studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor în științe;
- Şcoală Doctorală - o structură organizatorică și administrativă constituită în cadrul I.O.S.U.D. și care
oferă sprijinul necesar pentru desfășurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică
disciplinară ori interdisciplinară.
Art. 3.
(1) I.O.S.U.D. promovează caracterul interdisciplinar în studiile universitare de doctorat cu
preponderență în domeniile Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Filologie, Istorie, Informatică,
Inginerie și management.
(2) I.O.S.U.D. își propune să ofere un mediu integrat de învățare și cercetare avansată la nivelul
exigențelor naționale și internaționale, ceea ce reprezintă o premisă pentru organizarea de doctorate
în cotutelă cu alte școli doctorale de prestigiu, atât din țară cât și din străinătate.
(3) I.O.S.U.D. va asigura o cooperare proactivă cu toate instituțiile colaboratoare, incluzând institute
ale Academiei Române și alte instituții de cercetare din țară și străinătate, în vederea realizării unor
programe de cercetare științifică din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
Art. 4.
(1) Regulamentul instituțional al studiilor universitare de doctorat constituie cadrul legal care
reglementează organizarea și implementarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul
I.O.S.U.D.;
(2) Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de doctorat este elaborat
de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat, denumit în continuare C.S.U.D., și aprobat
de organele de conducere ale fiecărei instituții componente ale I.O.S.U.D., respectiv și de Consiliile
celor două Școli Doctorale ale UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, denumite în continuare C.S.D.

Capitolul II. Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat
II.1. Organizarea I.O.S.U.D.
Art. 5.
Conducătorul instituției care reprezintă legal I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș
este Rectorul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, iar organul colectiv de conducere, căruia I.O.S.U.D.
i se subordonează, este Senatul Universitar al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Art. 6.
I.O.S.U.D. funcționează după Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat. Acest regulament este elaborat de către C.S.U.D. și este aprobat de către
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Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar ale UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Art. 7.
(1) I.O.S.U.D. este condusă de C.S.U.D., consiliu condus de un director numit în urma unui concurs public
organizat de către I.O.S.U.D.;
(2) I.O.S.U.D. poate înmatricula studenți-doctoranzi doar în cadrul unei școli doctorale acreditate (sau
autorizate provizoriu);
(3) Cel puțin 50% din membrii C.S.U.D. sunt numiți de către conducătorii instituțiilor componente ale
I.O.S.U.D.;
(4) Numărul membrilor C.S.U.D. este de 15, dintre care 3 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi,
reprezentanţi ai Şcolilor Doctorale componente;
(5) Membrii C.S.U.D. pot fi persoane din cadrul I.O.S.U.D. sau din afara acesteia, din țară sau străinătate,
personalități științifice sau din sectoare industriale şi socio-economice relevante și reprezentanți ai
studenților doctoranzi din școlile doctorale membre ale I.O.S.U.D..
(6) Membrii C.S.U.D. format în baza prezentului regulament și care sunt cadre didactice universitare
sau cercetători trebuie sa aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, și să
îndeplinească standardele minimale și obligatorii în vigoare pentru acordarea atestatului de abilitare,
aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale, la data desemnării lor ca membri ai C.S.U.D.
(7) Mandatul membrilor C.S.U.D. este de 4 ani.
Art.8.
(1) C.S.U.D. este condus de un director, funcția fiind asimilată funcției de prorector;
(2) Metodologia de desfășurare a concursului public pentru numirea directorului C.S.U.D. trebuie să
respecte prevederile codului studiilor universitare de doctorat, este propusă de către Rector și este
aprobată de către Senatul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;
(3) Anunțul privind organizarea concursului se publică cu cel puțin două luni înainte de data-limită
pentru înscrierea candidaților;
(4) Anunțurile se publică prin următoarele modalități:
a) la loc vizibil, pe pagina principală web a I.O.S.U.D.;
b) pe website-ul Ministerului Educației Naționale;
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(5) La concursul pentru ocuparea postului de director al C.S.U.D. se pot prezenta numai persoane
care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare în vigoare;
(6) Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puțin 3 trebuie să fie din afara
I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, din țară sau din străinătate.
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(7) Cel puțin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncă, la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului, cu o instituție
de învățământ superior și de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin Ordinul
Ministrului Educației Naționale;
(8) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în
străinătate, și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare.
(9) În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș încheie cu persoana
desemnată un contract de management pe o perioada de 4 ani.
Art.9.
Atribuțiile C.S.U.D. sunt următoarele:
a) stabilirea strategiei I.O.S.U.D.;
b) elaborarea regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de doctorat la
nivelul I.O.S.U.D.;
c) aprobarea deciziilor privind înființarea și desființarea școlilor doctorale din cadrul I.O.S.U.D.;
d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o școală doctorală nou-înființată;
e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care I.O.S.U.D. este constituită dintr-un parteneriat, potrivit
contractului de parteneriat;
f) alte atribuții specifice, stabilite prin regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a
programelor de doctorat, potrivit legii.
Art.10.
Studenții-doctoranzi sunt înmatriculați în Școlile Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. Competiția la
admitere pe locuri bugetate se va desfășura pe locuri alocate specific fiecărui domeniu în funcție de
proporția conducătorilor de doctorat abilitați pe aceste domenii (cu rotunjirea valorii proporționale
la cifra întreagă superioară), sau prin decizie a Senatului privind numărul de locuri alocate pe
domenii.
Art.11.
(1) Pentru a adopta o hotărâre sau o decizie, membrii C.S.U.D. votează în cadrul ședințelor; în situația
în care o hotărâre sau o decizie nu poate fi supusă votului, se poate adopta procedura de vot la
distanță, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului și a termenului-limită până la care
acesta poate fi exprimat.
(2) Acei membri ai C.S.U.D. care se află în conflict de interese, trebuie să le declare și nu vor participa
la dezbateri, abținându-se de la vot.
(3) Cvorumul de lucru al C.S.U.D. este de minimum 8 membri. În cazul voturilor exprimate prin mijloace
electronice, hotărârea sau decizia poate fi adoptată dacă cel puțin 8 membri votează până la termenullimită stabilit conform prevederilor alin. (1).
(4) Rectorul este invitat la toate ședințele C.S.U.D.
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Art.12.
(1) I.O.S.U.D. are obligația să ofere informații corecte și complete privind programele de studii
universitare de doctorat candidaților la aceste programe, comunității universitare și altor persoane
fizice sau juridice interesate.
(2) I.O.S.U.D. garantează transparența organizării și desfășurării programelor de studii universitare de
doctorat la nivelul școlii doctorale proprii și va asigura publicarea pe internet a tuturor informațiilor
necesare privind programele de studii universitare de doctorat.
Art.13.
(1) I.O.S.U.D. ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice,
profesionale și universitare, conform Codului de Etică și Deontologie Profesională al UMFST G.E.
Palade Tg. Mureș.
(2) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu studentul-doctorand, în cazul unor eventuale
fraude academice, ale unor încălcări ale eticii universitare sau ale unor abateri de la buna conduită în
cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului.

II.2. Contractul și durata studiilor universitare de doctorat
Art.14.
(1) Drepturile și obligațiile ce revin studenților-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum și
I.O.S.U.D., prin intermediul Şcolilor Doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de
doctorat, care este elaborat de către fiecare Şcoală Doctorală, este avizat de C.S.D. și este aprobat
de către C.S.U.D.
(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte și
este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat și Rectorul UMFST G.E. Palade Tg.
Mureș, care reprezintă legal I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Art.15.
(1) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde următoarele informații:
a) datele de identificare ale studentului-doctorand și ale conducătorului de doctorat;
b) date despre I.O.S.U.D. și Școala Doctorală;
c) tema de cercetare aleasă în acord cu conducătorul de doctorat;
d) cuantumul lunar al bursei, atunci când e cazul;
e) cuantumul taxei de studiu, atunci când e cazul;
f) limba de redactare și de susținere a tezei de doctorat;
g) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
h) condițiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;
i) cuantumul activităților didactice.
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Art.16.
Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către oricare dintre instituțiile componente ale I.O.S.U.D. ca
asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată.
Art.17.
(1) Conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se mediază de către C.S.D. iar
în cazul nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către C.S.U.D.;
(2) Conflictele dintre studentul-doctorand și Școala Doctorală se mediază de către C.S.U.D. al
I.O.S.U.D. din Târgu Mureş.
Art.18.
Forma de desfășurare a studiilor universitare de doctorat la UMFST G.E. Palade Tg. Mureș
este cu frecvență.

II.3. Evaluarea Şcolilor Doctorale din cadrul I.O.S.U.D.
Art.19.
(1) Școala doctorală acreditată urmează procesul de evaluare periodică, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Conducătorii de doctorat sunt evaluați periodic, o dată la 5 ani, conform legislaţiei în vigoare, și
vizează în principal aspecte legate de calitatea rezultatelor științifice ale grupului condus de
conducătorul de doctorat, cu preponderență impactul și relevanța activității științifice a acestui grup la
nivel internațional, respectiv național, în cazul domeniilor medical și farmaceutic. Rezultatele evaluării
sunt publice.
(3) Școala Doctorală poate efectua evaluări interne periodice. În urma evaluărilor externe sau interne,
școala doctorală poate decide, pe baza criteriilor de evaluare, prelungirea sau încetarea afilierii
conducătorului de doctort la Şcoala Doctorală (Anexa 06 UMFST-REG-06-F06).

II.4.Înfiinţarea unei noi Şcoli Doctorale
Art.20.
Înființarea unei noi școli doctorale în cadrul I.O.S.U.D., se realizează prin parcurgerea
procesului de autorizare provizorie și acreditare conform metodologiei aprobate prin Ordin al
Ministrului Educației Naționale, la propunerea Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, Consiliului Național al Cercetării Științifice,
denumit în continuare CNCS, și Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare, denumit în continuare CNATDCU.
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II.4. Finanțarea studiilor universitare de doctorat
Art.21.
Finanțarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit reglemetărilor legale. Școlile
doctorale pot finanța programe de studii universitare de doctorat și din proiecte de cercetaredezvoltare finanțate din alte surse, publice sau private.
Art.22.
Plata și drepturile studentului-doctorand se realizează conform art. 164 din Legea nr. 1/2011,
fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
Art.23.
Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din
burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, ca studenți-doctoranzi în regim cu taxă,
după promovarea examenului de admitere organizat de Şcoala Doctorală.
Art.24.
(1) I.O.S.U.D. şi conducătorul de doctorat utilizează fondurile granturilor doctorale pentru activitățile
aferente derulării programului de studii doctorale pentru pozițiile de studenți-doctoranzi pentru care au fost
alocate fondurile, în baza unei note justificative a cheltuielilor corelată cu tema de cercetare (Anexa 02,
punctul b);
(2) Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta C.S.D. şi studentului-doctorand, o dată pe
an, o notă justificativă în care este descris cum au fost utilizate fondurile din grantul doctoral;
(3) Este interzisă utilizarea fondurilor alocate prin granturi doctorale unei poziții de student-doctorand,
sau a unor părți ale acestora, pentru susținerea activităților unui student-doctorand de pe o altă poziție.
Art.25.
Pentru activitatea pe care o desfăşoară conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

II.5. Competențe asigurate prin programul studiilor universitare de doctorat
Art.26.
Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competențe profesionale (de
conținut, cognitive și de cercetare) în domeniile de specialitate, precum și a unor competențe
transversale.
Art.27.
(1) În sensul prezentului regulament sunt calificate drept competențe profesionale următoarele
competențe specifice domeniului:
a) dobândirea de cunoștințe avansate și abilități practice în domeniul de specialitate;
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b) capacitatea de identificare, formulare și soluționare a problemelor de cercetare;
c) stăpânirea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată;
d) cunoștințe privind managementul proiectelor de cercetare;
e) stăpânirea procedeelor și soluțiilor noi în cercetare;
f) abilități de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor științifice;
g) abilități lingvistice la nivel academic în limbi de circulație internațională necesare documentării și
elaborării de lucrări științifice;
h) înțelegerea și capacitatea de aplicare a principiilor și valorilor eticii cercetării științifice în domeniul
respectiv.
(2) În sensul regulamentului, se consideră drept competențe transversale următoarele:
a) competențe de comunicare, scrisă și orală, în domeniul științei și culturii;
b) competențe lingvistice avansate în limbi de circulație internațională;
c) utilizarea tehnologiei informației și comunicării;
d) abilități de interrelaționare și de lucru în echipă;
e) cunoștințe de management al resurselor umane, materiale și financiare;
f) calități de conducere;
g) cunoștințe privind managementul carierei, precum și însușirea de tehnici privind căutarea unui loc
de muncă și de creare de locuri de muncă pentru alții;
h) cunoștințe privind managementul riscului, crizei și al eșecului;
i) cunoștințe privind utilizarea legislației în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
j) capacități de antreprenoriat economic, tehnologic și social.

Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat
prezentul Regulament în data de 15 ianuarie 2019 şi intră în vigoare în data de 16 ianuarie 2019.
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Anexa 01: UMFST-REG-06-F01-Ed.06

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. ___________ din ________________
Încheiat între:
1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN
TÂRGU MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, reprezentată de Rector Prof. Univ. Dr.
Leonard AZAMFIREI, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.),
2. Dl./D-na ____________________________________________ , angajat/asociat la Universitatea de
Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de
_____________, posesor al actului de identitate ______ seria ______ nr.______________, CNP
______________________, în calitate de conducător de doctorat (principal),
3. Dl./D-na ____________________________________________ , angajat/asociat la Universitatea de
Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de
_____________, posesor al actului de identitate _____ seria ______ nr._____________, CNP
______________________, în calitate de conducător de doctorat în cotutelă,
4. Dl./D-na___________________________________________________________ , domiciliat(ă) în
______________________, str. ______________________, nr. _____ , județul ____________, posesor al
actului de identitate _____ seria ______ nr._________, CNP ______________________, înmatriculat(ă) în
calitate de student(ă) - doctorand(ă) cu frecvență cu finanțare de la buget / cu frecvență cu taxă, în
programul de studii universitare de doctorat oferit de I.O.S.U.D. a Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, la Facultatea de _____________________, în domeniul
_______________________ .
Art.1. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect parcurgerea de către studentul-doctorand, sub autoritatea I.O.S.U.D. şi a Şcolii
Doctorale a activităţilor din Programul de studii universitare de doctorat al Universității de Medicină,
Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Art.2. Durata contractului
a) Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 4 ani (8 semestre), începând cu data de
____________________________ până la data de ___________________________ .
b) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice în condițiile stabilite prin Regulamentul
Școlii Doctorale, cu aprobarea I.O.S.U.D., situație în care prezentul contract se poate prelungi cu perioadele
cumulate ale întreruperilor aprobate, prin perfectarea unui act adițional în acest sens.
Art.3. Programul de studii universitare de doctorat
Programul de studii universitare de doctorat se organizează în baza prevederilor art.158-170 ale Legii Educației
Naționale nr.1/2011, ale H.G. nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat completat cu H.G.
11
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nr.134/2016, Regulamentului I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și a Legii privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică nr. 2016/2004 cu completările ulterioare, în concordanţă cu domeniul de cercetare prin care s-a
consacrat conducătorul de doctorat şi are ca scop realizarea de către studentul-doctorand a rapoartelor ştiinţifice
intermediare precum şi elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat.
Art.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare referitoare la studiile universitare de
doctorat, din Carta Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
din Regulamentul I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș şi din Regulamentul Școlii Doctorale.
Art.5. I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș are următoarele drepturi
a) să stabilească condițiile de școlarizare, de întrerupere, transfer, exmatriculare sau de reînscriere a
studentului-doctorand la studii;
b) să urmărească modul în care doctorandul îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle ce decurg din dobândirea
calităţii de student-doctorand şi cele prevăzute în programul individual de studii universitare de doctorat și
cercetare ştiinţifică;
c) să ia măsuri de sancționare, la nevoie, a studentului-doctorand prin mijloacele stabilite prin Regulamentele şi
Procedurile în vigoare, în cazul neîndeplinirii obligațiilor conform calendarului stabilit prin Programul individual
al studiilor universitare de doctorat;
d) să ia măsuri active în vederea prevenirii abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare
(conform Codului de etică și deontologie profesională al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș), astfel încât în
cazul depistării unor eventuale fraude academice, ale unor încălcări ale eticii universitare sau ale unor abateri
de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului, vor răspunde atât studentul-doctorand, cât
și conducător(ul/ii) de doctorat, în condițiile legii;
e) să stabilească cuantumul şi termenele de achitare a taxelor de şcolarizare, conform hotărârilor adoptate de
Consiliul de Administraţie şi Senatul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;
f) să avizeze decizia Consiliului Școlii Doctorale (C.S.D.) de înlocuire a conducătorului de doctorat iniţial, la
solicitarea motivată a studentului-doctorand, în conformitate cu reglementările în vigoare;
g) poate acorda sprijin financiar studenților-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în
străinătate, cu acordul conducător(ului/ilor) de doctorat;
h) să faciliteze mobilitatea studenților doctoranzi, astfel :
1. prin încheierea unor acorduri sau parteneriate instituționale cu alte instituţii de învăţământ superior, cu
institute ale Academiei Române sau cu alte institute de cercetare din ţară sau străinătate pentru
realizarea programelor de cercetare ştiinţifică;
2. prin efectuarea unor cercetări doctorale în cotutelă;
3. prin schimburi de studenți-doctoranzi și cadre didactice și de cercetare realizate cu universități
recunoscute pe plan internațional;
4. prin participarea la consorții internaționale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală
în cadrul unor proiecte științifice internaționale.
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Art.6. I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș are următoarele obligaţii:
a) să asigure condiţiile organizatorice şi tehnice adecvate studiului şi cercetării, prin punerea la dispoziția
studentului-doctorand a infrastructurii de care dispune universitatea pentru documentare și cercetare;
b) să asigure prin şcolile doctorale instruirea studenților-doctoranzi;
c) să monitorizeze din punct de vedere ştiinţific şi financiar şi să evalueze studentul-doctorand pe durata
programului de studii universitare de doctorat;
d) să stabilească frecvenţa şi cerinţele ştiinţifice minimale ale referatelor ştiinţifice;
e) să stimuleze publicarea referatelor ştiinţifice ale studentului-doctorand în reviste de specialitate;
f) să achite sumele aferente burselor lunare, în situația studenților-doctoranzi cu bursă, cu condiția realizării
indicatorilor de rezultat necesari și a respectării programului de studii doctorale;
g) să organizeze susţinerea publică a tezei de doctorat;
h) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului, conform
legislaţiei;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand, conform legii.
Art.7. Pe perioada programului de studii universitare de doctorat studentul-doctorand are următoarele
drepturi:
a) să participe la întocmirea Programului individual de studii universitare de doctorat şi la stabilirea temei tezei
de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul şi procedurile I.O.S.U.D. a UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș;
b) să beneficieze de sprijinul susținut, îndrumarea și coordonarea conducător(ului/ilor) de doctorat, precum și a
comisiei de îndrumare;
c) să participle la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul
I.O.S.U.D. atunci când sunt puse în discuție teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale școlii doctorale, potrivit prevederilor Codului Studiilor Universitare
de Doctorat;
e) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de alte școli doctorale;
f) să obţină prin concurs bursă de doctorat, burse de mobilitate pentru studii, în condiţiile legale în vigoare;
g) să obţină resurse suplimentare de finanţare a studiilor (granturi de cercetare, proiecte de cercetare derulate
de universitate etc.);
h) să i se recunoască vechimea în muncă şi alte drepturi ce îi revin potrivit legii;
i) să solicite Consiliului Şcolii Doctorale (C.S.D.) al I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș schimbarea
conducătorului de doctorat, în cazuri justificate, conform legislaţiei în vigoare;
j) să solicite C.S.D. schimbarea titlului tezei de doctorat în timpul programului de cercetare ştiinţifică, pe baza
susţinerii unui nou proiect de cercetare, cu acordul prealabil al conducătorului de doctorat;
k) să opteze pentru doctorat în regim de cotutelă cu alte instituţii, în cazul obţinerii unui acord de cotutelă semnat
de părţile implicate, conform legii;
l) să desfăşoare, la cerere şi cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și respectiv
C.S.D., activităţile de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională;
m) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul ştiinţific în care s-a calificat, în condiţiile legii;
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n) să beneficieze, la cerere şi cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și
respectiv C.S.D., de întrerupere a programului de doctorat sau de alte modificări posibile pe durata studiilor,
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;
o) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, să folosească laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii,
sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea
profesională;
p) să folosească echipament de protecţie conform normelor de protecţie a muncii;
q) să folosească serviciile de comunicaţii ale universității - poşta electronică şi internetul - exclusiv în legătură
cu activitatea de pregătire şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;
r) să poată efectua activități didactice în regim de plata cu ora, pentru seminarii și lucrări practice;
s) să beneficieze şi de alte drepturi care rezultă din actele normative referitoare la studiile universitare de
doctorat.
Art.8. Studentului-doctorand îi revin următoarele obligaţii:
a) să propună, în acord cu conducătorul de doctorat, programul individual de studii universitare de doctorat,
program care în urma aprobării de către directorii C.S.D. şi C.S.U.D., devine anexă la prezentul contract;
b) să elaboreze şi să prezinte 3 referate ştiinţifice; aceeaşi obligaţie se menţine și pentru studenții-doctoranzi
care obţin mobilităţi la alte universităţi;
c) să finalizeze şi să promoveze disciplinele obligatorii ale primului an de pregătire al programului de studii
doctorale;
d) să îndeplinească standardele minimale pentru
d1) domeniul MEDICINĂ şi FARMACIE: publicarea ca prim-autor a cel puţin trei articole
ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care cel puţin un articol să fie
publicat într-o revistă cotată ISI (Clarivate Analytics) cu factor de impact > 0,5 şi cel puţin
două articole să fie publicate în reviste indexate de baza de date PubMed; minimum două
articole trebuie să fie Original Research;
d2) domeniul MEDICINĂ DENTARĂ: publicarea ca prim-autor a cel puţin două articole
ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care cel puţin un articol să fie
publicat într-o revistă cotată ISI (Clarivate Analytics) şi cel puţin un articol să fie publicat
în reviste indexate de baza de date PubMed; minimum un articol trebuie să fie Original
Research;

cu menţionarea afilierii la I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș; nu sunt acceptate articolele in
press, pentru îndeplinirea condiţiilor minimale.
e) să desfăşoare activităţi didactice de cel mult 6 ore convenționale pe săptămână (fără remunerare
suplimentară);
f) să achite (în cazul studentului-doctorand înmatriculat cu frecvență cu taxă) taxa de şcolarizare în valoare de
8.000 RON/an, care va fi plătită în patru tranșe egale, a câte 2.000 RON fiecare, până cel târziu la
următoarele date :
- rata I - până la data de 15 noiembrie a anului în curs;
- rata II - până la data de 15 februarie a anului în curs;
- rata III - până la data de 15 mai a anului în curs;
- rata IV - până la data de 15 august a anului în curs.
14
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g) neachitarea taxei de şcolarizare în termenele stabilite atrage penalități de întârziere de 0,3% pe zi de întârziere
conform Hotărârii Senatului nr. 3988/4 din 03.04.2013 (cuantumul penalităților de întârziere putând să depășească
valoarea debitului), iar dacă la începutul anului universitar următor studentul-doctorand are taxe restante
neachitate se va recurge la exmatricularea acestuia și acționarea în judecată pentru recuperarea sumelor
restante, inclusiv a penalităților de întârziere acumulate pană la data exmatriculării; taxa trimestrială nu se restituie
în cazul retragerii doctorandului de la studii, a exmatriculării sau a transferului la alte I.O.S.U.D.-uri.
h) să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă din universitate;
i) să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, Carta
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și Codul de etică și deontologie profesională, precum şi toate celelalte
prevederi din legislaţia specifică în vigoare.
Art.9. Drepturile conducător(ului/ilor) de doctorat sunt:
a) dreptul de a participa la competiții pentru granturi doctorale;
b) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare
de doctorat, conform autonomiei profesionale și universitare, urmărind exigențele pro-gramului de studii
universitare de doctorat și respectând interesele profesionale ale doctorandului;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat;
d) dreptul la evaluare internă și externă imparțială, conformă cu metodologia specifică procesului de evaluare;
e) dreptul de a cunoaște metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât și în evaluarea
externă;
f) dreptul de a cunoaște rezultatele evaluării interne și externe a propriei activități;
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condițiile în caz de conflict de interese;
h) dreptul de a solicita C.S.D. întreruperea relației de îndrumare cu un student-doctorand, bazându-se pe motive
foarte bine susținute și argumentate;
i) dreptul de a selecta, printr-o procedură de admitere, candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată
sub îndrumarea sa și de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
j) dreptul de a solicita Școlii Doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziție de studentdoctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii univer-sitare
avansate la care doctorandul trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod;
l) pentru activitatea pe care o desfaşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 10. Conducător(ul/ii) de doctorat are(au) următoarele obligaţii:
a) să asigure calitatea activităţilor de cercetare în corelaţie cu standardele internaţionale;
b) să asigure condiţiile ştiinţifice, tehnice şi organizatorice necesare bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute
în programul de cercetare ştiinţifică;
c) să întocmească programul individual de studii universitare de doctorat împreună cu studentul-doctorand şi
să-l înainteze pentru aprobare conducerii Şcolii Doctorale;
d) să îndrume studentul-doctorand pe parcursul programului de studii universitare de doctorat şi, să îndrume
studentul-doctorand în activitatea de elaborare a tezei de doctorat, până la susţinerea publică;
e) să monitorizeze/evalueze activitatea doctorandului pe toată durata programului de cercetare ştiinţifică;
15
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f) să semneze Contractul de studii doctorale şi să-şi asume responsabilităţile ce îi revin în această calitate;
g) să informeze atât studentul doctorand cât şi Şcoala Doctorală cu privire la situaţia finaciară a fondurilor
utilizate în cadrul studiilor doctorale.
Art. 11. Tema de cercetare și teza de doctorat
a) Tema de cercetare aleasă de către studentul-doctorand este: ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Termenul de finalizare al tezei de doctorat este data de _________________________________
c) Prelungirea termenului de finalizare al tezei de doctorat poate avea loc doar în condiții speciale, în baza
aprobării C.S.D. conform prevederilor Regulamentului I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
c) Teza de doctorat se va elabora și susține în limba _____________________________ , iar discuțiile, rapoartele
referenților oficiali și întrebările obligatorii ale comisiei de doctorat vor fi susținute in limba română sau o limbă de
circulație internațională.
Art. 12. Încetarea contractului
a) Contractul de studii doctorale încetează de drept:
1. la împlinirea duratei prezentului contract stipulată la art.2.;
2. la data rezultată din decalarea programului de studii universitare de doctorat cu întreruperile aprobate de C.S.D. al
Școlii Doctorale;
3. la data susţinerii publice a tezei de doctorat, dacă susţinerea are loc înaintea datei stabilite iniţial;
4. la data aprobării de către conducerea I.O.S.U.D. a eventualei cereri de retragere din programul de studii
universitare de doctorat sau la data aprobării transferului la alt I.O.S.U.D.;
5. la data exmatriculării doctorandului; în situația studentului-doctorand exmatriculat pentru neîndeplinirea
obligaţiilor prevăzute în programul de studii universitare de doctorat sau în cazul nerespectării obligaţiilor
şi condiţiilor din prezentul contract, acesta pierde statutul de student-doctorand, iar dacă a fost
bursier, pierde automat şi drepturile de bursă de studii.
b) Contractul de studii universitare de doctorat încetează de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără alte
formalități, în situația exmatriculării studentului-doctorand sau în situația în care studentul-doctorand nu își respectă
obligațiile asumate prin prezentul contract. În primul caz, încetarea se produce la data adoptării deciziei de exmatriculare
de către C.S.D., iar în al doilea caz încetarea se va produce la data comunicării de către UMFST G.E. Palade Tg.
Mureș a constatării nerespectării prezentului contract de către studentul-doctorand, fără a fi nevoie în acest sens de
vreo punere în întârziere sau de vreo altă formalitate ori de intervenția instanței de judecată.
Art. 13. Dispoziţii finale
a) Prevederile prezentului contract de studii pentru Programul de studii universitare de doctorat se completează
cu dispoziţiile H.G. nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, ale Legii educației naționale
nr.1/2011, cu Regulamentul instituţional şi hotărârile I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș privind
şcolaritatea.
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b) Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul executării impune încheierea unui act adiţional,
conform dispoziţiilor legale. Contractul se modifică de drept în situația modificării legislației referitoare la
organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat.

Art. 14. Litigii
a) Conflictele dintre studentul-doctorand și școala doctorală se mediază de către C.S.U.D.
b) Conflictele dintre studentul-doctorand și conducător(ul/ii) de doctorat se mediază de către C.S.D., iar în cazul
nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta poate fi mediat de către C.S.U.D..
c) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
d) În eventualitatea în care stingerea divergențelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea
acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească, competentă material din Târgu Mureș.
Prezentul contract pentru Programul de studii universitare de doctorat, s-a încheiat în trei exemplare (respectiv
patru exemplare in cazul cotutelei), câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Data __________________

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu
Mureș

Rector,
Prof. Univ. Dr. Leonard AZAMFIREI
________________________________
(semnătura și ștampila)

Conducător de doctorat (principal)
________________________________
(funcția, numele şi prenumele)
________________________________
(semnătura)
Conducător de doctorat în cotutelă
________________________________
(funcția, numele şi prenumele)
________________________________
(semnătura)

Consilier juridic,
Jr. Manuela SĂLĂGEAN
________________________________
(semnătura)

Student-Doctorand
________________________________
(numele şi prenumele)
________________________________
(semnătura)
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Anexa 02: UMFST-REG-06-F02-Ed.06
APROBAT de
_______________________________
DIRECTOR C.S.U.D.,
DIRECTOR C.S.D.,

Prof. dr. Rodica Bălaşa

Finanţare: de la buget ; cu taxă 
Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Prof. dr. Lucian Puşcaşiu

PLANUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Anexă la Contractul de studii universitare de doctorat
Numele şi prenumele studentului-doctorand: __________________________________________________
Data înmatriculării la doctorat: 01.10.20__

Data limită pentru finalizare și susținere teză 30.09.20__

Conducător de doctorat (principal): __________________________________________________________
Conducător de doctorat (în cotutelă): ________________________________________________________
Domeniul de doctorat:

MEDICINĂ

,

MEDICINĂ DENTARĂ

,

FARMACIE 

Şcoala doctorală: _________________________________________________________________________
Titlul (în limba română) propus pentru teza de doctorat:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Limba în care se redactează teza de doctorat: __________________________________________________
STAGIUL ȘI PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Denumirea disciplinei
disciplinele din planul de invățământ pentru
studiile universitare de doctorat

Data limită Calificativ
Dată
examen promovare obţinut

Nr. de credite
ECTS obţinute
(ECTS alocate)

1. Fundamentele biostatistice ale cercetării biomedicale

30.09. 20__

(6)

2. Metodologia cercetării clinice

30.09. 20__

(6)

3. Etică şi integritate academică

30.09. 20__

(6)

30.09. 20__

(8)

30.09. 20__

(6)

6. Cercetare științifică fundamentală

30.09. 20__

(6)

7. Cercetare științifică preclinică

30.09. 20__

(6)

8. Cercetare științifică clinică. Medicina bazată pe dovezi

30.09. 20__

(6)

Documentare științifică on-line. Elemente de
analiză critică a literaturii științifice (opțional)
Asigurarea calității cercetării medico-farmaceutice
10.
(opțional)

30.09. 20__

(2)

Proiectul de cercetare ştiinţifică în tematica propusă

30.09. 20__

(8)

Managementul proiectelor de cercetare (2
semestre)
Conceperea și redactarea unui material ştiinţific
5.
publicabil
4.

9.

18

Cod regulament: UMFST-REG-06 Ediţia 06
Nr. anexe: 11
Pagina: 19 din 44

COMISIA DE ÎNDRUMARE (nominalizare a specialiștilor de către conducătorul de doctorat principal)
Grad didactic, Nume, Prenume
Facultatea
Universitatea
M1. ______________________________ _________________ _______________________________
M2. ______________________________ _________________ _______________________________
M3. ______________________________ _________________ _______________________________
PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
a) Expuneri orale:
Expunerea Proiectului și a Referatelor Științifice
0

Proiectul de cercetare ştiinţifică în tematica propusă
Titlu

1

Referat 1 - Raport de cercetare bibliografic
Titlu

2

Referat 2 - Raport de cercetare cu date preliminare
Titlu

3

Referat 3 - Raport de cercetare cu date preliminare
Titlu

Calificativul obținut*

Data
prezentării

*Calificativul final este stabilit din calificativele acordate de către fiecare membru al Comisiei de îndrumare formată din specialiștii
nominalizați şi de conducătorul de doctorat principal - Foarte Bine (FB), Bine (B), Satisfăcător (S), Nesatisfăcător (NS).

b) Justificarea bugetului cheltuit - se prezintă în detaliu ce s-a achiziţionat:
Achiziţie
Data
Justificare
Etapa din proiectul
de cercetare

Conducător de doctorat (principal),
___________________________
(semnătura)

Conducător de doctorat (în cotutelă),
_____________________________
(semnătura)

Preţ
(lei)

Student-doctorand
____________________
(semnătura)
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c) Contracte/proiecte de cercetare ştiinţifică finanțate, la care participă studentul-doctorand:
1. Titlu _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Finanțator ______________________________________________________________________________
Perioada desfășurare __________________ Nr. înregistrare _______________ Valoare _______________
Beneficiar ____________________________ Nr. înregistrare _______________ Valoare ______________
Director contract (ordonator credit) _________________________________________________________
Partener _____________________________ Nr. înregistrare _______________ Valoare ______________
2. Titlu ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Finanțator ______________________________________________________________________________
Perioada desfășurare __________________ Nr. înregistrare _______________ Valoare _______________
Beneficiar ____________________________ Nr. înregistrare _______________ Valoare ______________
Director contract (ordonator credit) _________________________________________________________
Partener _____________________________ Nr. înregistrare _______________ Valoare ______________
CRITERII MINIMALE IMPUSE PENTRU SUSȚINEREA TEZEI (conform Regulamentului I.O.S.U.D.)
1. Articole publicate (in extenso) - autori, titlu articol, revista, anul, vol., pag, ISSN, IF, SRI
a) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ISSN __________________, Factor impact (IF) _____________, Scor relativ influență (SRI) ______________
b) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ISSN __________________, Factor impact (IF) _____________, Scor relativ influență (SRI) ______________
c) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ISSN __________________, Factor impact (IF) _____________, Scor relativ influență (SRI) ______________

2. Comunicări/rezumate publicate - autori, titlul comunicării, volum rezumate, anul, pag, ISSN
a) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
ISSN ____________________,
b) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
ISSN ____________________,
20
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c) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
ISSN ____________________,
TITLUL FINAL AL TEZEI DE DOCTORAT (în limba în care se redactează și susține teza precum şi traducerea lui;
după caz: în română şi respectiv în limba engleză, franceză sau germană)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data susţinerii publice a tezei de doctorat: ________________________________________
Acest plan s-a completat în 4(patru) exemplare (respectiv 5-cinci în cazul cotutelei), câte unul pentru conducător(ul/ii) de
doctorat, studentul-doctorand, Școala Doctorală şi respectiv I.O.S.U.D.
DATA ÎNTOCMIRII PLANULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ___________________________
Conducător de doctorat (principal),

Conducător de doctorat (în cotutelă),

___________________________

_____________________________

(semnătura)

(semnătura)

Student-doctorand
____________________
(semnătura)

OBSERVAŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
1. Întreruperea studiilor în perioada: de la ______________________ până la __________________________
cu următoarea motivație (Regulamentul I.O.S.U.D.): ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Acte doveditoare pentru întreruperea studiilor: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Întreruperea studiilor în perioada: de la _______________________ până la __________________________
cu următoarea motivație (Regulamentul I.O.S.U.D.): ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Acte doveditoare pentru întreruperea studiilor: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Prelungirea studiilor universitare de doctorat: până la ___________________________________________
cu următoarea motivație (Regulamentul I.O.S.U.D.): ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Acte doveditoare pentru prelungirea studiilor: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
21
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4. Alte observaţii relevante privind studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
NOTĂ: Spaţiile marcate prin câmpuri întunecate (gri) nu se completează la întocmirea acestui plan de studii
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Anexa 03: UMFST-REG-06-F03-Ed.06

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. ___________ din ________________
Încheiat între:
1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN
TÂRGU MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, reprezentată de Rector Prof. Univ. Dr.
Leonard AZAMFIREI, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.),
2. Dl./D-na ____________________________________________ , angajat/asociat la Universitatea de
Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de
_____________, posesor al actului de identitate ______ seria ______ nr.______________, CNP
______________________, în calitate de conducător de doctorat (principal),
3. Dl./D-na ____________________________________________ , angajat/asociat la Universitatea de
Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de
_____________, posesor al actului de identitate _____ seria ______ nr._____________, CNP
______________________, în calitate de conducător de doctorat în cotutelă,
5.
Dl./D-na___________________________________________________________
, domiciliat(ă) în ______________________, str. ______________________, nr. _____ ,
județul ____________, posesor al actului de identitate _____ seria ______ nr._________,
CNP ______________________, înmatriculat(ă) în calitate de student(ă) - doctorand(ă) cu frecvență
cu finanțare de la buget / cu frecvență cu taxă, în programul de studii universitare de doctorat oferit de
I.O.S.U.D. a Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
la Facultatea de _____________________, în domeniul _______________________ .
Art.1. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect parcurgerea de către studentul-doctorand, sub autoritatea I.O.S.U.D. şi a Şcolii
Doctorale a activităţilor din Programul de studii universitare de doctorat al Universității de Medicină,
Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Art.2. Durata contractului
a) Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 3 ani (6 semestre), începând cu data de
____________________________ până la data de ___________________________ .
b) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice în condițiile stabilite prin Regulamentul
Școlii Doctorale, cu aprobarea I.O.S.U.D., situație în care prezentul contract se poate prelungi cu perioadele
cumulate ale întreruperilor aprobate, prin perfectarea unui act adițional în acest sens.
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Art.3. Programul de studii universitare de doctorat
Programul de studii universitare de doctorat se organizează în baza prevederilor art.158 -170 ale Legii Educației
Naționale nr.1/2011, ale H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat completat cu H.G.
nr.134/2016, Regulamentului I.O.S.U.D. a „George Emil Palade” și a Legii privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică nr. 2016/2004 cu completările ulterioare, în concordanţă cu domeniul de cercetare prin care s-a
consacrat conducătorul de doctorat şi are ca scop realizarea de către studentul-doctorand a rapoartelor ştiinţifice
intermediare precum şi elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat.
Art.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare referitoare la studiile universitare de
doctorat, din Carta Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
din Regulamentul I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș şi din Regulamentul Școlii Doctorale.
Art.5. I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș are următoarele drepturi
a) să stabilească condițiile de școlarizare, de întrerupere, transfer, exmatriculare sau de reînscriere a
studentului-doctorand la studii;
b) să urmărească modul în care doctorandul îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle ce decurg din dobândirea
calităţii de student-doctorand şi cele prevăzute în programul individual de studii universitare de doctorat și
cercetare ştiinţifică;
c) să ia măsuri de sancționare, la nevoie, a studentului-doctorand prin mijloacele stabilite prin Regulamentele şi
Procedurile în vigoare, în cazul neîndeplinirii obligațiilor conform calendarului stabilit prin Programul individual
al studiilor universitare de doctorat;
d) să ia măsuri active în vederea prevenirii abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare (conform
Codului de etică și deontologie profesională al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș), astfel încât în cazul depistării
unor eventuale fraude academice, ale unor încălcări ale eticii universitare sau ale unor abateri de la buna conduită
în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului, vor răspunde atât studentul-doctorand, cât și conducător(ul/ii) de
doctorat, în condițiile legii;
e) să stabilească cuantumul şi termenele de achitare a taxelor de şcolarizare, conform hotărârilor adoptate de
Consiliul de Administraţie şi Senatul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;
f) să avizeze decizia Consiliului Școlii Doctorale (C.S.D.) de înlocuire a conducătorului de doctorat iniţial, la
solicitarea motivată a studentului-doctorand, în conformitate cu reglementările în vigoare;
g) poate acorda sprijin financiar studenților-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în
străinătate, cu acordul conducător(ului/ilor) de doctorat;
h) să faciliteze mobilitatea studenților doctoranzi, astfel :
1. prin încheierea unor acorduri sau parteneriate instituționale cu alte instituţii de învăţământ superior, cu
institute ale Academiei Române sau cu alte institute de cercetare din ţară sau străinătate pentru
realizarea programelor de cercetare ştiinţifică;
2. prin efectuarea unor cercetări doctorale în cotutelă;
3. prin schimburi de studenți-doctoranzi și cadre didactice și de cercetare realizate cu universități
recunoscute pe plan internațional;
4. prin participarea la consorții internaționale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală
în cadrul unor proiecte științifice internaționale.
24

Cod regulament: UMFST-REG-06 Ediţia 06
Nr. anexe: 05
Pagina: 25 din 44

Art.6. I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș are următoarele obligaţii:
a) să asigure condiţiile organizatorice şi tehnice adecvate studiului şi cercetării, prin punerea la dispoziția
studentului-doctorand a infrastructurii de care dispune universitatea pentru documentare și cercetare;
b) să asigure prin şcolile doctorale instruirea studenților-doctoranzi;
c) să monitorizeze din punct de vedere ştiinţific şi financiar şi să evalueze studentul-doctorand pe durata
programului de studii universitare de doctorat;
d) să stabilească frecvenţa şi cerinţele ştiinţifice minimale ale referatelor ştiinţifice;
e) să stimuleze publicarea referatelor ştiinţifice ale studentului-doctorand în reviste de specialitate;
f) să achite sumele aferente burselor lunare, în situația studenților-doctoranzi cu bursă, cu condiția realizării indicatorilor
de rezultat necesari și a respectării programului de studii doctorale;
g) să organizeze susţinerea publică a tezei de doctorat;
h) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de student-doctorand a solicitantului, conform
legislaţiei;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand, conform legii.
Art.7. Pe perioada programului de studii universitare de doctorat studentul-doctorand are următoarele
drepturi:
a) să participe la întocmirea Programului individual de studii universitare de doctorat şi la stabilirea temei tezei
de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul şi procedurile I.O.S.U.D. a UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș;
b) să beneficieze de sprijinul susținut, îndrumarea și coordonarea conducător(ului/ilor) de doctorat, precum și a
comisiei de îndrumare;
c) să participle la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul I.O.S.U.D. atunci
când sunt puse în discuție teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale școlii doctorale, potrivit prevederilor Codului Studiilor Universitare
de Doctorat;
e) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de alte școli doctorale;
f) să obţină prin concurs bursă de doctorat, burse de mobilitate pentru studii, în condiţiile legale în vigoare;
g) să obţină resurse suplimentare de finanţare a studiilor (granturi de cercetare, proiecte de cercetare derulate
de universitate etc.);
h) să i se recunoască vechimea în muncă şi alte drepturi ce îi revin potrivit legii;
i) să solicite Consiliului Şcolii Doctorale (C.S.D.) al I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș schimbarea
conducătorului de doctorat, în cazuri justificate, conform legislaţiei în vigoare;
j) să solicite C.S.D. schimbarea titlului tezei de doctorat în timpul programului de cercetare ştiinţifică, pe baza
susţinerii unui nou proiect de cercetare, cu acordul prealabil al conducătorului de doctorat;
k) să opteze pentru doctorat în regim de cotutelă cu alte instituţii, în cazul obţinerii unui acord de cotutelă semnat
de părţile implicate, conform legii;
l) să desfăşoare, la cerere şi cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și respectiv
C.S.D., activităţile de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională;
m) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul ştiinţific în care s-a calificat, în condiţiile legii;
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n) să beneficieze, la cerere şi cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și
respectiv C.S.D., de întrerupere a programului de doctorat sau de alte modificări posibile pe durata studiilor,
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;
o) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, să folosească laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii,
sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea
profesională;
p) să folosească echipament de protecţie conform normelor de protecţie a muncii;
q) să folosească serviciile de comunicaţii ale universității - poşta electronică şi internetul - exclusiv în legătură
cu activitatea de pregătire şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;
r) să poată efectua activități didactice în regim de plata cu ora, pentru seminarii și lucrări practice;
s) să beneficieze şi de alte drepturi care rezultă din actele normative referitoare la studiile universitare de
doctorat.
Art.8. Studentului-doctorand îi revin următoarele obligaţii:
a) să propună, în acord cu conducătorul de doctorat, programul individual de studii universitare de doctorat, program care
în urma aprobării de către directorii C.S.D. şi C.S.U.D., devine anexă la prezentul contract;
b) să elaboreze şi să prezinte 3 referate ştiinţifice; aceeaşi obligaţie se menţine și pentru studenții-doctoranzi care
obţin mobilităţi la alte universităţi;
c) să finalizeze şi să promoveze disciplinele obligatorii ale primului an de pregătire al programului de studii doctorale;
d) să îndeplinească standardele minimale pentru
 domeniul Filologie:
o Doctorandul trebuie să fi participat cu câte o comunicare la cel puțin două
congrese/conferințe/colocvii științifice naționale sau internaționale, în țară sau în străinătate,
dovedite prin programul de organizare;
o Doctorandul trebuie să fi publicat cel puțin două articole științifice în reviste de specialitate sau în
volume colective;
o Atât comunicările cât și articolele științifice publicate trebuie să reprezinte părți din teză (indicate prin
note de subsol în conținutul tezei de doctorat), sau să cuprindă rezultate ale cercetării realizate în
cadrul cercetării doctorale.
 domeniul Istorie:
o Publicarea a minimum un articol științific, în timpul stagiului de doctorat, în reviste indexate BDI din
Anexa nr.31 din OMENCS nr.6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.
o Publicarea a minimum un studiu în volume colective la edituri recunoscute CNCS.
o Participarea cu lucrări științifice la minimum două conferințe naționale/internaționale de profil cu
comitet de program, dovedite prin programul conferinței.
o Doctorandul trebuie să fie prim-autor, iar lucrările publicate/comunicate trebuie să conțină rezultate
din teza de doctorat.
 domeniul Informatică:
o Publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un articol
în reviste indexate ISI din lista UEFISCDI sau reviste indexate SCOPUS.
o Participarea și susținerea a minimum două lucrări științifice la conferințe internaționale dovedite
prin programul conferinței;
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o Conferințele recunoscute sunt cele indexate în următoarele baze de date: SCOPUS, IEEE, ACM,
SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet, COPERNICUS, EBSCO și ProQuest.
 domeniul Inginerie și management:
o Publicarea în extenso a minimum trei lucrări, în perioada studiilor doctorale, care să satisfacă
următoarele condiții:
a) Minimum două lucrări publicate, la care doctorandul este prim-autor, unic autor, co-autor;
b) Minimum o lucrare publicată într-o revistă științifică indexată BDI;
c) Cel puțin o lucrare prezentată de doctorand la o conferință internațională indexată Web of
Science(ISI), dovedită prin programul conferinței;
d) Bazele de date internaționale (BDI) recunoscute pentru lucrările publicate în reviste și
publicate în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste
cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional, astfel: ACM, Cabi, CEEOL,
CiteSeerX, Compendex/Engeering Village, CRCnetBASE, CrossRef, Current Contents,
CSA, DBLP, DOAJ, EBSCO, EdiTLib, Emerald, ERIC, Genamics, GeoBase, GEOREF,
IEEE Xplore, IFAC-PapersOnLine, Index Copernicus, INSPECT/IET, J-Gate, Library of
Congress, MathSciNet, ProQuest, PubMed, Referativnai Jurnal, RePEc, Elsevier/Scopus,
Elsevier/Science Direct, Springerlink, Ulrichsweb, WorldCat, Wiley, Zenodo, Zentrallblatt,
Scientific.net și Seek Digital Library.
cu menţionarea afilierii la I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș; nu sunt acceptate articolele in press, pentru
îndeplinirea condiţiilor minimale.
e) să desfăşoare activităţi didactice de cel mult 6 ore convenționale pe săptămână (fără remunerare
suplimentară);
f) să achite (în cazul studentului-doctorand înmatriculat cu frecvență cu taxă) taxa de şcolarizare în valoare de
5.000 RON/an, care va fi plătită în trei tranșe, până cel târziu la următoarele date :
-

50 % din taxă, în intervalul 15 octombrie-15 decembrie;
25 % din taxă, în intervalul 1-31 martie;
25 % din taxă, în intervalul 1-30 aprilie.

g) neachitarea taxei de şcolarizare în termenele stabilite atrage penalități de întârziere de 0,2 % pe zi de întârziere
(cuantumul penalităților de întârziere putând să depășească valoarea debitului), iar dacă la începutul anului
universitar următor studentul-doctorand are taxe restante neachitate se va recurge la exmatricularea acestuia și
acționarea în judecată pentru recuperarea sumelor restante, inclusiv a penalităților de întârziere acumulate pană
la data exmatriculării; taxa trimestrială nu se restituie în cazul retragerii doctorandului de la studii, a exmatriculării
sau a transferului la alte I.O.S.U.D.-uri.
h) să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă din universitate;
i) să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, Carta
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și Codul de etică și deontologie profesională, precum şi toate celelalte
prevederi din legislaţia specifică în vigoare.
Art.9. Drepturile conducător(ului/ilor) de doctorat sunt:
a) dreptul de a participa la competiții pentru granturi doctorale;
b) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat,
conform autonomiei profesionale și universitare, urmărind exigențele pro-gramului de studii universitare de doctorat și
respectând interesele profesionale ale doctorandului;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat;
d) dreptul la evaluare internă și externă imparțială, conformă cu metodologia specifică procesului de evaluare;
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e) dreptul de a cunoaște metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât și în evaluarea
externă;
f) dreptul de a cunoaște rezultatele evaluării interne și externe a propriei activități;
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condițiile în caz de conflict de interese;
h) dreptul de a solicita C.S.D. întreruperea relației de îndrumare cu un student-doctorand, bazându-se pe motive
foarte bine susținute și argumentate;
i) dreptul de a selecta, printr-o procedură de admitere, candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată
sub îndrumarea sa și de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
j) dreptul de a solicita Școlii Doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziție de studentdoctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care doctorandul trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod;
l) pentru activitatea pe care o desfaşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 10. Conducător(ul/ii) de doctorat are(au) următoarele obligaţii:
a) să asigure calitatea activităţilor de cercetare în corelaţie cu standardele internaţionale;
b) să asigure condiţiile ştiinţifice, tehnice şi organizatorice necesare bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute
în programul de cercetare ştiinţifică;
c) să întocmească programul individual de studii universitare de doctorat împreună cu studentul-doctorand şi
să-l înainteze pentru aprobare conducerii Şcolii Doctorale;
d) să îndrume studentul-doctorand pe parcursul programului de studii universitare de doctorat şi, să îndrume
studentul-doctorand în activitatea de elaborare a tezei de doctorat, până la susţinerea publică;
e) să monitorizeze/evalueze activitatea doctorandului pe toată durata programului de cercetare ştiinţifică;
f) să semneze Contractul de studii doctorale şi să-şi asume responsabilităţile ce îi revin în această calitate;
g) să informeze atât studentul doctorand cât şi Şcoala Doctorală cu privire la situaţia finaciară a fondurilor utilizate în cadrul
studiilor doctorale.
Art. 11. Tema de cercetare și teza de doctorat
a) Tema de cercetare aleasă de către studentul-doctorand este: ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Termenul de finalizare al tezei de doctorat este data de _________________________________
c) Prelungirea termenului de finalizare al tezei de doctorat poate avea loc doar în condiții speciale, în baza
aprobării C.S.D. conform prevederilor Regulamentului I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
c) Teza de doctorat se va elabora și susține în limba _____________________________ , iar discuțiile, rapoartele
referenților oficiali și întrebările obligatorii ale comisiei de doctorat vor fi susținute in limba română sau o limbă de
circulație internațională.
Art. 12. Încetarea contractului
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a) Contractul de studii doctorale încetează de drept:
1. la împlinirea duratei prezentului contract stipulată la art.2.;
2. la data rezultată din decalarea programului de studii universitare de doctorat cu întreruperile aprobate de C.S.D. al
Școlii Doctorale;
3. la data susţinerii publice a tezei de doctorat, dacă susţinerea are loc înaintea datei stabilite iniţial;
4. la data aprobării de către conducerea I.O.S.U.D. a eventualei cereri de retragere din programul de studii
universitare de doctorat sau la data aprobării transferului la alt I.O.S.U.D.;
5. la data exmatriculării doctorandului; în situația studentului-doctorand exmatriculat pentru
neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de studii universitare de doctorat sau în
cazul nerespectării obligaţiilor şi condiţiilor din prezentul contract, acesta pierde statutul de student-doctorand, iar
dacă a fost bursier, pierde automat şi drepturile de bursă de studii.
b) Contractul de studii universitare de doctorat încetează de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără alte
formalități, în situația exmatriculării studentului-doctorand sau în situația în care studentul-doctorand nu își respectă
obligațiile asumate prin prezentul contract. În primul caz, încetarea se produce la data adoptării deciziei de exmatriculare
de către C.S.D., iar în al doilea caz încetarea se va produce la data comunicării de către UMFST G.E. Palade Tg.
Mureș a constatării nerespectării prezentului contract de către studentul-doctorand, fără a fi nevoie în acest sens de
vreo punere în întârziere sau de vreo altă formalitate ori de intervenția instanței de judecată.
Art. 13. Dispoziţii finale
a) Prevederile prezentului contract de studii pentru Programul de studii universitare de doctorat se completează
cu dispoziţiile H.G. nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, ale Legii educației naționale
nr.1/2011, cu Regulamentul instituţional şi hotărârile I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș privind
şcolaritatea.
b) Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul executării impune încheierea unui act adiţional, conform
dispoziţiilor legale. Contractul se modifică de drept în situația modificării legislației referitoare la organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de doctorat.
Art. 14. Litigii
a) Conflictele dintre studentul-doctorand și școala doctorală se mediază de către C.S.U.D.
b) Conflictele dintre studentul-doctorand și conducător(ul/ii) de doctorat se mediază de către C.S.D., iar în cazul
nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta poate fi mediat de către C.S.U.D..
c) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
d) În eventualitatea în care stingerea divergențelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea
acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească, competentă material din Târgu Mureș.
Prezentul contract pentru Programul de studii universitare de doctorat, s-a încheiat în trei exemplare (respectiv
patru exemplare in cazul cotutelei), câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Data __________________
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Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu
Mureș

Rector,
Prof.Univ.Dr. Leonard AZAMFIREI
________________________________
(semnătura și ștampila)

Conducător de doctorat (principal)
________________________________
(funcția, numele şi prenumele)
________________________________
(semnătura)
Conducător de doctorat în cotutelă
________________________________
(funcția, numele şi prenumele)
________________________________
(semnătura)

Consilier juridic,
Jr. Manuela SĂLĂGEAN
________________________________
(semnătura)

Se aplică în domeniul Filologie

Student-Doctorand
________________________________
(numele şi prenumele)
________________________________
(semnătura)

Anexa 04: UMFST-REG-06-F04-Ed.06
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Avizat,

Director CSUD,

Consiliul Şcolii Doctorale
din ___

Prof.univ. dr. Rodica BĂLAȘA
_
Finanţare: fără taxă/ cu taxă
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
(full-time doctorate)
PLANUL INDIVIDUAL AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(INDIVIDUAL CURRICULUM)

Numele si prenumele doctorandului (The Ph.D. candidate)
Data înmatriculării la doctorat (Enrollment date)
Conducător/i de doctorat (Scientific supervisor)
Domeniul (Field)

Filologie

Limba de desfăsurare a doctoratului (Study language)

Română

I. Programul de pregătire universitară avansată (Advanced training programme)
a) Pregătirea în cadrul scolii doctorale (Doctoral classes)
Denumirea disciplinelor din programul
scolii doctorale
(Scheduled doctoral classes)
0.
Modernitate şi postmodernitate în
literatura română/Modernity and
Postmodernity in Romanian
Reviste şi ideologii culturale româneşti/
Reviews and Romanian Cultural Ideologies
Concepte şi metode ale istoriei
literaturii /Concepts and Methods of
Literary History
Metodologia cercetării ştiinţifice /The
Methodology of Scientific Research

Semestrul
(1-2)
(Scheduled
semester)
1.

Data susţinerii
examenului
(Effective date of the
exam)
2.

Calificativul
(Qualification)

Nr.
credite
(ECTS)

3.

4.

1

7

1

7

1

7

1

6

Etica în cercetarea științifică și
proprietatea intelectuală/ Ethics in
1
scientific research and intellectual property
Media de promovare /medie ponderată cu puncte credit
b) Susţinerea proiectului de cercetare: ____
(Defense of research project)
Data programată ___________________________Data susţinerii efective________________________________
(Date scheduled)
(Date of defense)
Calificativul ___________________ ______
____________
(Qualification)
II. Programul de cercetare stiinţifică (Research programme)
a) Rapoarte stiinţifice (Ph.D. Reports)

3
30

__
____________
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Denumirea raportului
(Papers - Writing Reports to be presented)

Data programată

Data susţinerii

Calificativul

(Scheduled
presentation date)

(Efective
presentation date)

(Qualification)

b) Susţinerea preliminară a tezei de doctorat în şedinţa comisiei de îndrumare
(Preliminary defense of Ph.D. dissertation)
Data programată :_____ _______________________Data susţinerii efective:
(Date scheduled) (Date of defense)
Calificativul_______________________ ____________________
(Qualification)
Tema tezei de doctorat :_____________________________________
___________________________________________
_______________________________________________________________________________

__

Data programată pentru susţinerea publică a tezei de doctorat: ____________
__________________
(Date scheduled for the public defense of the Ph.D. dissertation)

Conducător de doctorat
(Scientific supervisor)

SEMNĂTURI
(Signatures)

………………………………………..

Doctorand
(Doctoral student)
…………………………………………….

Data întocmirii planului (Date of filling in) :_______ __________________
Întreruperea programului de pregătire_____________
_____________________
(Interruption of the doctoral program)

___

OBSERVAŢII (Other remarks) :__________________________________________
_______________________________________

_____

_________

____

__________________________

______________
Elaborat în trei exemplare, câte unul pentru conducătorul de doctorat, doctorand si Şcoala Doctorală.
(Filled-in in 3 copies, one for the scientific supervisor, one for the doctoral student, and one for the Doctoral
Studies.)
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Se aplică în domeniul Informatică

Anexa 05: UMFST-REG-06-F05-Ed.06

Avizat,

Director CSUD,

Consiliul Şcolii Doctorale
din ___

Prof.univ. dr. Rodica BĂLAȘA
_
Finanţare: fără taxă/ cu taxă

Forma de învăţământ: cu frecvenţă
(full-time doctorate)
PLANUL INDIVIDUAL AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(INDIVIDUAL CURRICULUM)
Numele si prenumele doctorandului (The Ph.D. candidate)

_________

Data înmatriculării la doctorat (Enrollment date)
Conducător/i de doctorat (Scientific supervisor)
Domeniul (Field)

Informatică

Limba de desfăsurare a doctoratului (Study language)

Română

I. Programul de pregătire universitară avansată (Advanced training programme)
a) Pregătirea în cadrul scolii doctorale (Doctoral classes)
Denumirea disciplinelor din programul scolii
doctorale
(Scheduled doctoral classes)
0.
Metode avansate în prelucrarea imaginilor și
recunoașterea formelor / Advanced methods
in image processing and pattern recognition
Modelarea sistemelor neliniare /
Modeling of nonlinear systems
Securitatea rețelelor de calculatoare
complexe / Security of complex computer
networks
Metodologia cercetării ştiinţifice / The
Methodology of Scientific Research

Semestrul
(1-2)
(Scheduled
semester)
1.

Data susţinerii
examenului
(Effective date of the
exam)
2.

Calificativul
(Qualification)

Nr.
credite
(ECTS)

3.

4.

1

7

1

7

1

7

1

6

Etica în cercetarea științifică și proprietatea
intelectuală/ Ethics in scientific research and
1
intellectual property
Media de promovare /medie ponderată cu puncte credit

3
30

b) Susţinerea proiectului de cercetare: ____
(Defense of research project)
Data programată ___________________________Data susţinerii efective________________________________
(Date scheduled)
(Date of defense)
Calificativul ___________________ ______
____________
(Qualification)
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II. Programul de cercetare stiinţifică (Research programme)
a) Rapoarte stiinţifice (Ph.D. Reports)
Data programată

Data susţinerii

Calificativul

(Scheduled
presentation date)

(Efective
presentation date)

(Qualification)

Denumirea raportului
(Papers - Writing Reports to be presented)

b) Susţinerea preliminară a tezei de doctorat în şedinţa comisiei de îndrumare
(Preliminary defense of Ph.D. dissertation)
Data programată :_____ _______________________Data susţinerii efective:
(Date scheduled) (Date of defense)

Calificativul_______________________ ____________________
(Qualification)

Tema tezei de doctorat :_____________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__
Data programată pentru susţinerea publică a tezei de doctorat: ____________
__________________
(Date scheduled for the public defense of the Ph.D. dissertation)

SEMNĂTURI
(Signatures)
Conducător de doctorat
(Scientific supervisor)

Doctorand
(Doctoral student)

………………………………………..

…………………………………………….

Data întocmirii planului (Date of filling in) :_______ __________________
Întreruperea programului de pregătire_____________

___

_____

_________

(Interruption of the doctoral program)
OBSERVAŢII (Other remarks) :__________________________________________
_______________________________________

____

__________________________

______________
Elaborat în trei exemplare, câte unul pentru conducătorul de doctorat, doctorand si Şcoala Doctorală.
(Filled-in in 3 copies, one for the scientific supervisor, one for the doctoral student, and one for the Doctoral
Studies.)
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Se aplică în domeniul Inginerie și management

Anexa 06: UMFST-REG-06-F06-Ed.06

Avizat,

Director CSUD,

Consiliul Şcolii Doctorale
din ___

Prof.univ. dr. Rodica BĂLAȘA
_
Finanţare: fără taxă/ cu taxă

Forma de învăţământ: cu frecvenţă
(full-time doctorate)
PLANUL INDIVIDUAL AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(INDIVIDUAL CURRICULUM)
Numele si prenumele doctorandului (The Ph.D. candidate)

_________

Data înmatriculării la doctorat (Enrollment date)
Conducător/i de doctorat (Scientific supervisor)
Domeniul (Field)

Inginerie și management

Limba de desfăsurare a doctoratului (Study language)

Română

I. Programul de pregătire universitară avansată (Advanced training programme)
a) Pregătirea în cadrul scolii doctorale (Doctoral classes)
Denumirea disciplinelor din programul scolii
doctorale
(Scheduled doctoral classes)
0.

Semestrul
(1-2)
(Scheduled
semester)
1.

Data susţinerii
examenului
(Effective date of the
exam)
2.

Calificativul
(Qualification)

Nr.
credite
(ECTS)

3.

4.

Asigurarea calității și evaluarea durabilă în
inginerie/ Quality assurance and sustainable
1
assessment in engineering
Managementul și controlul calității
proceselor de producție / Management and
1
quality control of production processes
Concepte şi metode ale statisticii în
cercetarea inginerească / Concepts and
1
methods of statistics in engineering research
Metodologia cercetării ştiinţifice / The
1
Methodology of Scientific Research
Etica în cercetarea științifică și proprietatea
intelectuală/ Ethics in scientific research and
1
intellectual property
Media de promovare /medie ponderată cu puncte credit

7

7

7
6
3
30

b) Susţinerea proiectului de cercetare: ____
(Defense of research project)
Data programată ___________________________Data susţinerii efective________________________________
(Date scheduled)
(Date of defense)
Calificativul ___________________ ______
____________
(Qualification)
II. Programul de cercetare stiinţifică (Research programme)
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a) Rapoarte stiinţifice (Ph.D. Reports)
Data programată

Data susţinerii

Calificativul

(Scheduled
presentation date)

(Efective
presentation date)

(Qualification)

Denumirea raportului
(Papers - Writing Reports to be presented)

b) Susţinerea preliminară a tezei de doctorat în şedinţa comisiei de îndrumare
(Preliminary defense of Ph.D. dissertation)
Data programată :_____ _______________________Data susţinerii efective:
(Date scheduled) (Date of defense)
Calificativul_______________________ ____________________
(Qualification)
Tema tezei de doctorat :_____________________________________
__________________________________________________ _________
_______________________________________________________________________________
__
Data programată pentru susţinerea publică a tezei de doctorat: ____________
__________________
(Date scheduled for the public defense of the Ph.D. dissertation)

Conducător de doctorat
(Scientific supervisor)

SEMNĂTURI
(Signatures)

………………………………………..

Doctorand
(Doctoral student)
…………………………………………….

Data întocmirii planului (Date of filling in) :_______ __________________
Întreruperea programului de pregătire_____________

___

_____

_________

(Interruption of the doctoral program)
OBSERVAŢII (Other remarks) :__________________________________________
_______________________________________

____

__________________________

______________
Elaborat în trei exemplare, câte unul pentru conducătorul de doctorat, doctorand si Şcoala Doctorală.
(Filled-in in 3 copies, one for the scientific supervisor, one for the doctoral student, and one for the Doctoral
Studies.)
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Se aplică în domeniul Istorie

Anexa 07: UMFST-REG-06-F07-Ed.06

Avizat,

Director CSUD,

Consiliul Şcolii Doctorale
din ___

Prof.univ. dr. Rodica BĂLAȘA
_
Finanţare: fără taxă/ cu taxă
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
(full-time doctorate)

PLANUL INDIVIDUAL AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(INDIVIDUAL CURRICULUM)
Numele si prenumele doctorandului (The Ph.D. candidate)

_________

Data înmatriculării la doctorat (Enrollment date)
Conducător/i de doctorat (Scientific supervisor)
Domeniul (Field)

Istorie

Limba de desfăsurare a doctoratului (Study language)

Română

I. Programul de pregătire universitară avansată (Advanced training programme)
a) Pregătirea în cadrul scolii doctorale (Doctoral classes)
Denumirea disciplinelor din programul scolii
doctorale
(Scheduled doctoral classes)
0.
Elitele transilvane în epoca modernă:
formare, selecţie şi mobilitate/ Transylvanian
Elites in the Modern Age: Training, Selection
and Mobility
Istoria politică şi socială a Europei moderne /
Political and Social History of Modern Europe

Semestrul
(1-2)
(Scheduled
semester)
1.

Data susţinerii
examenului
(Effective date of the
exam)
2.

Calificativul
(Qualification)

Nr.
credite
(ECTS)

3.

4.

1

7

1

7

Relaţii internaţionale şi istoria imperiilor/
1
International relations and Imperial History
Metodologia cercetării ştiinţifice/The
1
Methodology of Scientific Research
Etica în cercetarea științifică și proprietatea
intelectuală/ Ethics in scientific research and
1
intellectual property
Media de promovare /medie ponderată cu puncte credit

7
6
3
30

b) Susţinerea proiectului de cercetare: ____
(Defense of research project)
Data programată ___________________________Data susţinerii efective________________________________
(Date scheduled)
(Date of defense)
Calificativul ___________________ ______
_________________
(Qualification)
II. Programul de cercetare stiinţifică (Research programme)
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a) Rapoarte stiinţifice (Ph.D. Reports)
Data programată

Data susţinerii

Calificativul

(Scheduled
presentation date)

(Efective
presentation date)

(Qualification)

Denumirea raportului
(Papers - Writing Reports to be presented)

b) Susţinerea preliminară a tezei de doctorat în şedinţa comisiei de îndrumare
(Preliminary defense of Ph.D. dissertation)
Data programată :_____ _______________________Data susţinerii efective:
(Date scheduled) (Date of defense)
Calificativul_______________________ ____________________
(Qualification)
Tema tezei de doctorat :_________________________________________ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__
Data programată pentru susţinerea publică a tezei de doctorat: ____________
__________________
(Date scheduled for the public defense of the Ph.D. dissertation)

Conducător de doctorat
(Scientific supervisor)
student)

SEMNĂTURI
(Signatures)

………………………………………..

Doctorand
(Doctoral
…………………………………………….

Data întocmirii planului (Date of filling in) :_______ __________________
Întreruperea programului de pregătire_____________

___

_____

_________

(Interruption of the doctoral program)
OBSERVAŢII (Other remarks) :__________________________________________
_______________________________________

____

__________________________

______________
Elaborat în trei exemplare, câte unul pentru conducătorul de doctorat, doctorand si Şcoala Doctorală.
(Filled-in in 3 copies, one for the scientific supervisor, one for the doctoral student, and one for the Doctoral
Studies.
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Anexa 08: UMFST-REG-06-F08-Ed.06

ACT ADITIONAL Nr. ___ din ________________
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. ___________ din ________________

Încheiat între:
1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN
TÂRGU MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, reprezentată de: Rector Prof. Univ. Dr.
Leonard AZAMFIREI,
în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.),
2. Dl./D-na ______________________________________________________ , angajat/asociat la UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș, Facultatea de _____________________, posesor al actului de identitate ___
nr.__________, CNP ______________________, în calitate de conducător de doctorat (principal),
3. Dl./D-na ______________________________________________________ , angajat/asociat la UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș, Facultatea de _____________________, posesor al actului de identitate ___
nr.__________, CNP ______________________, în calitate de conducător de doctorat în cotutelă,
4. Dl./D-na_________________________________________________________________ , domiciliat(ă) în
________________________, str. _________________________, nr. _____ , județul ____________, posesor
al actului de identitate ______ seria ______ nr.___________, CNP ______________________, înmatriculat(ă)
în calitate de student(ă) - doctorand(ă) cu frecvență cu finanțare de la buget / cu frecvență cu taxă, în
programul de studii universitare de doctorat oferit de I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, la
Facultatea de ___________________, în domeniul ______________________ .
Articol unic - Obiectul actului adițional al contractului
Întreruperea studiilor în perioada: de la _____________________ până la _________________________
cu următoarea motivație (Regulamentul I.O.S.U.D.): _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Acte doveditoare pentru întreruperea studiilor: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prezentul act adițional la contractul pentru Programul de studii universitare de doctorat, s-a încheiat în trei
exemplare (respectiv patru exemplare in cazul cotutelei), câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Data __________________
Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu-Mureș
Rector,
Conducător de doctorat (principal)
Prof.Univ.Dr. Leonard AZAMFIREI
_______________________ (funcția, numele şi prenumele)
________________________________
________________________________(semnătura)
(semnătura și ștampila)
Conducător de doctorat în cotutelă
_______________________ (funcția, numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
Consilier juridic,
Jr. Manuela SĂLĂGEAN
________________________________
(semnătura)

Student-Doctorand
_____________________________ (numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
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Anexa 09: UMFST-REG-06-F09-Ed.06

ACT ADITIONAL Nr. ___ din ________________
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. ___________ din ________________

Încheiat între:
1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN
TÂRGU MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, reprezentată de: Rector Prof. Univ. Dr.
Leonard AZAMFIREI,
în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.),
2. Dl./D-na ______________________________________________________ , angajat/asociat la UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș, Facultatea de ____________________, posesor al actului de identitate ___
nr.__________, CNP ______________________, în calitate de conducător de doctorat (principal),
3. Dl./D-na ______________________________________________________ , angajat/asociat la UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș, Facultatea de _____________________, posesor al actului de identitate ___
nr.__________, CNP ______________________, în calitate de conducător de doctorat în cotutelă,
4. Dl./D-na_________________________________________________________________ , domiciliat(ă) în
________________________, str. _________________________, nr. _____ , județul ____________, posesor
al actului de identitate ______ seria ______ nr.___________, CNP ______________________, înmatriculat(ă)
în calitate de student(ă) - doctorand(ă) cu frecvență cu finanțare de la buget / cu frecvență cu taxă, în
programul de studii universitare de doctorat oferit de I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, la
Facultatea de ___________________, în domeniul ______________________ .
Articol unic - Obiectul actului adițional al contractului
Prelungirea studiilor universitare de doctorat: până la __________________________________________
cu următoarea motivaţie (Regulamentul I.O.S.U.D.): ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Acte doveditoare pentru prelungirea studiilor: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Aprobat prin hotărârea nr. _______________ în Şedința Senatului din _______________________________
Taxa de depasire a duratei programului de studiu peste cei 4 ani reglementați, este 400 RON pentru fiecare
luna de prelungire si se stabileste/actualizeaza prin hotarare a Senatului (cf. art 222 alin 2 din Legea 1/2011).
Prezentul act adițional la contractul pentru Programul de studii universitare de doctorat, s-a încheiat în trei
exemplare (respectiv patru exemplare în cazul cotutelei), câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Data __________________
Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu-Mureș
Rector,
Prof.Univ.Dr. Leonard AZAMFIREI
________________________________
(semnătura şi ştampila)

Conducător de doctorat (principal)
_______________________ (funcţia, numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
Conducător de doctorat în cotutelă
_______________________ (funcţia, numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
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Consilier juridic,
Jr. Manuela SĂLĂGEAN
________________________________
(semnătura)

Student-Doctorand
_____________________________ (numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
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Anexa 10: UMFST-REG-06-F10-Ed.06

ACT ADITIONAL Nr. ___ din ________________
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. ___________ din ________________

Încheiat între:
1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN
TÂRGU MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, reprezentată de: Rector Prof. Univ. Dr.
Leonard AZAMFIREI, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.),
2. Dl./D-na ______________________________________________________ , angajat/asociat la „George Emil
Palade”, Facultatea de _____________________, posesor al actului de identitate ___ nr.__________, CNP
______________________, în calitate de conducător de doctorat inițial,
3. Dl./D-na ______________________________________________________ , angajat/asociat la „George Emil
Palade”, Facultatea de ____________________, posesor al actului de identitate ___ nr.__________, CNP
______________________, în calitate de conducător de doctorat ales/desemnat,
4. Dl./D-na_________________________________________________________________ , domiciliat(ă) în
________________________, str. _________________________, nr. _____ , județul ____________, posesor al
actului de identitate ______ seria ______ nr.___________, CNP ______________________, înmatriculat(ă) în
calitate de student(ă) - doctorand(ă) cu frecvență cu finanțare de la buget / cu frecvență cu taxă, în programul
de studii universitare de doctorat oferit de „George Emil Palade” din Târgu Mureș, la Facultatea de
___________________, în domeniul ______________________ .
Articol unic - Obiectul actului adițional al contractului
Schimbarea conducătorului de doctorat: conducător inițial ______________________________________
cu următoarea motivație (Regulamentul I.O.S.U.D.): _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Noul conducător de doctorat: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Aprobat prin hotărârea nr. _______________ în Ședința Senatului din _______________________________
În cazul depășirii termenului final, taxele de prelungire lunare pot fi actualizate anual prin hotărâre a Senatului Universitar.
Prezentul act adițional la contractul pentru Programul de studii universitare de doctorat, s-a încheiat în patru
exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Data __________________
Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu-Mureș
Rector,
Prof.Univ.Dr. Leonard AZAMFIREI
________________________________
(semnătura și ștampila)

ACCEPT - Conducător de doctorat inițial
_______________________ (funcția, numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
ACCEPT - Conducător de doctorat ales/desemnat
_______________________ (funcția, numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)

Consilier juridic,
Jr. Manuela SĂLĂGEAN
________________________________
(semnătura)

Student-Doctorand
____________________________ (numele şi prenumele)
________________________________(semnătura)
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Anexa 11: UMFST-REG-06-F11-Ed.06

RAPORT
Privind evaluarea periodică internă a conducătorilor de doctorat afiliaţi la IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș
Conducător de doctorat:

Domeniu:

Anul
….

Criterii de evaluare/an

Anul
….

Anul
….

Anul
….

Anul
….

Punctaj validat conform fişei de autoevaluare anuală (unde se aplică)
Număr de articole publicate de către doctoranzi (ISI cu FI/BDI)- care au
susţinut public teza
Factorul de impact cumulat al articolelor publicate de către doctoranzii
proprii- care au susţinut public teza
Număr de doctoranzi înscriși
Număr de doctoranzi retraşi/exmatriculaţi
Număr de teze de doctorat susținute
Număr teze în cotutelă
Număr teze de doctorat încadrate la categoriile de calificative
„satisfăcător” sau „bine”
Număr teze de doctorat încadrate la categoriile de calificative „foarte
bine” sau „excelent”
Data

Conducător de doctorat,
(Semnătura)
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