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Capitolul I.
Art. 1.
(1) Școlile Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş organizează și desfășoară un
doctorat de tip ştiințific, iar doctoranzii pot obține titlul de doctor în științe, în domeniile: Medicină, Medicină
Dentară, Farmacie, Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie și management. Studiile doctorale au ca
finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode
riguroase, reprezentând o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și în cercetare.
Art. 2.
(1) Doctoratul științific se bazează pe creație și cercetare științifică avansată, contribuind la dezvoltarea
de cunoștințe, competențe și abilități cognitive.
(2) 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 transmiterea rezultatelor
obținute în contextul domeniului său de cercetare.
Art. 3.
(1) În cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş funcţionează două şcoli doctorale: Şcoala doctorală
de Medicină şi Farmacie şi Şcoala doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate. Şcolile doctorale
promovează caracterul interdisciplinar, oferă un mediu integrat de învățare și cercetare avansată, la nivelul
exigențelor naționale și internaționale (premisă pentru organizarea de doctorate în cotutelă cu alte școli
doctorale de prestigiu, din țară și din străinătate) şi asigură o cooperare proactivă cu toate instituțiile
colaboratoare ale I.O.S.U.D. din țară și străinătate în vederea realizării unor programe de cercetare
științifică din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
Art. 4.
(1) Școlile Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş, își desfășoară activitatea în
conformitate cu un regulament propriu. Regulamentul unei Școli Doctorale stabilește modul în care sunt
organizate și se desfășoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul școlii doctorale;
(2) Regulamentul Școlii Doctorale este elaborat de către Consiliul Școlii Doctorale (C.S.D.), prin
consultarea tuturor conducătorilor de doctorat, membri ai școlii respective, cu respectarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat al
I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş (UMFST-REG-06);
(3) Regulamentul Școlii Doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret și egal al majorității
absolute a conducătorilor de doctorat membri ai școlii respective;
(4) Regulamentul Școlii Doctorale se aprobă de către C.S.U.D. al I.O.S.U.D. din U.M.F.S.T. din Târgu
Mureş;
(5) Regulamentul se poate aplica și în cazul programelor de studii universitare de doctorat desfășurate în
cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.
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Capitolul II. Organizarea și funcționarea Școlilor Doctorale din
cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş
Art. 5.
(1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate în cadrul Școlilor Doctorale care funcționează in
cadrul instituțional în I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş, ca instituție de învățământ superior
acreditată de Ministerul Educației Naționale (M.E.N.), pe baza evaluării periodice a capacității sale
instituționale de a oferi un mediu integrat de învățare și cercetare avansată, de nivel național şi
internațional.
(2) Fiecare Școală Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş are obligația de a publica
un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat.

II.1. Școlile Doctorale din I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş
Art. 6.
(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.
(2) O școală doctorală se poate constitui numai în condiţiile în care cuprinde cel puțin 3 conducători de
doctorat.
(3) În cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş pot funcționa una sau mai multe școli doctorale.
(4) Înființarea Şcolii Doctorale este propusă de conducătorii instituţiilor componente I.O.S.U.D., este
aprobată de către C.S.U.D. şi este avizată de către Senatul Universitar.
(5) În structura unei instituții de învățământ superior, o Şcoală Doctorală are un rang egal cu cel al unui
departament și poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcționează ca unități de venituri și
cheltuieli în cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.
Art. 7.
(1) Școala doctorală se organizează și funcționează în cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş cu
conducători de doctorat afiliaţi.
(2) Conducătorii de doctorat membri ai unei școli doctorale își desfășoară activitatea în cadrul I.O.S.U.D.
- U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.
(3) Școala doctorală poate impune standarde minimale de performanță științifică pe care conducătorii de
doctorat trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membri ai școlii doctorale respective.
(4) Pe lângă conducătorii de doctorat, unei școli doctorale i se pot afilia și alți cercetători sau cadre didactice,
implicați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul școlii doctorale, din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T.
din Târgu Mureş sau din cadrul altor instituții ori unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate.
Art. 8.
(1) Școala Doctorală este condusă de un director și de C.S.D. Directorul școlii doctorale este asimilat
directorului de departament. C.S.D. este asimilat consiliului departamentului.
(2) Din C.S.D. fac parte conducători de doctorat din cadrul Școlii Doctorale în proporție de maximum 50%,
studenți-doctoranzi în proporție de 20%, rotunjit în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri
din afara școlii doctorale aleși dintre personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere
internațională semnificativă.
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(3) Numărul membrilor Consiliului Şcolii Doctorale de Medicină şi Farmacie este de 9, dintre care unul este
directorul Școlii Doctorale ca membru de drept al C.S.D., 4 sunt conducători de doctorat (toți, inclusiv
directorul C.S.D. îndeplinesc criteriile minimale naționale de abilitare CNADTCU la data desemnării lor ca
membri) din cadrul Școlii Doctorale a U.M.F.S.T. Tg-Mureș, 2 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi,
iar 2 membri, personalități științifice, sunt desemnate de către Consiliul de Administrație al U.M.F.S.T. din
Târgu Mureş din afara Şcolii Doctorale. Numărul membrilor Consiliului Şcolii Doctorale de Litere, Ştiinţe
Umaniste şi Aplicate este de 7, dintre care unul este directorul Şcolii doctorale, ca membru de drept al
C.S.D., 3 membri conducători de doctorat, un membru, personalitate ştiinţifică şi doi studenţi-doctoranzi.
(4) Membrii C.S.D. și directorul C.S.D., care sunt cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să
aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, și să îndeplinească standardele minimale
și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai C.S.D.
(5) Ponderea conducătorilor de doctorat din Şcoala Doctorală în cadrul C.S.D. este stabilită de către
C.S.U.D.
(6) Membrii C.S.D. se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat din
școala doctorală respectivă, respectiv membrii reprezentanți ai studenților doctoranzi se aleg prin votul
universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi înmatriculați la I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu
Mureş.
(7) Mandatul C.S.D. este de 5 ani.
(8) Studenții-doctoranzi membri ai C.S.D. care își finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului
își pierd calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat.
(9) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul C.S.D. se organizează alegeri parțiale, iar mandatul noului
membru încetează la expirarea mandatului C.S.D.
(10) C.S.D. este condus de către directorul Şcolii Doctorale, care este numit de către C.S.U.D. dintre
conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale, este membru de drept în C.S.D. și trebuie să
îndeplinească criteriile minimale naționale.
(11) C.S.D. se întâlnește lunar, la cererea directorului Şcolii Doctorale sau a cel puțin unei treimi din
numărul membrilor săi.
Art.9.
(1) Principalele atribuții ale C.S.D. sunt:
a) elaborarea regulamentului şi a procedurilor operaţionale ale Şcolii Doctorale;
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calității de membru al Şcolii Doctorale unor
conducători de doctorat, precum și stabilirea de standarde minimale de performanță științifică în vederea
aplicării obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea și exmatricularea studenților-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat,
membri ai Şcolii Doctorale;
d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcții al personalului didactic și de cercetare afiliat Şcolii
Doctorale;
e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a
autorizării provizorii a Şcolii Doctorale;
f) evaluarea preliminară a tezelor de doctorat;
g) aprobarea întreruperilor studiilor de doctorat (pe motive temeinice, cu aprobarea prealabilă a
conducătorului de doctorat);
h) aprobarea perioadelor de grație pentru susținerea tezelor de doctorat;
i) aprobarea retragerilor din cadrul programului de doctorat;
j) aprobarea schimbării titlului tezei de doctorat.
(2) Școala Doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligația de a informa studentul-doctorand
cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
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b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
(3) Școala Doctorală 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.
(4) Școala Doctorală și I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş iau măsuri pentru prevenirea și
sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică
și deontologie profesională al U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.
(5) Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare răspund 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 al plagiatului.
(5) I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş garantează transparența organizării și desfășurării programelor
de studii universitare de doctorat la nivelul școlii doctorale proprii.
(6) Școala Doctorală, cu sprijinul logistic al I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş, asigură publicarea
on-line a tuturor informațiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se
cu precădere următoarele categorii:
a) regulamentul Şcolii Doctorale;
b) informații privind posturile vacante pentru studenți - doctoranzi;
c) informații privind modul de organizare și desfășurare a programelor doctorale;
d) informații privind conținutul programelor de studii universitare de doctorat;
e) informații privind modul de finanțare a studiilor, precum și a costurilor suportate de studentuldoctorand;
f) modelul contractului-cadru de studii doctorale;
g) informații privind conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi pe care îi coordonează, care
includ cel puțin lista publicațiilor și brevetelor acestora;
h) informații privind rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat;
i) informații privind standarde de elaborare ale tezelor de doctorat, proceduri și criterii de evaluare
a acestora;
j) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susținute public, precum și data, ora și locația
aferente susținerilor publice, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii acestora;
k) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de
M.E.N.
Art.10.
Studenții-doctoranzi sunt înmatriculați în Școlile Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu
Mureş. Competiția la admitere pe locuri bugetate se va desfășura pe locuri alocate specific fiecărui
domeniu - Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie și management,
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.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 distanța, prin mijloace
electronice, cu precizarea subiectului votului și a termenului-limită până la care acesta poate fi exprimat.
(2) Acei membri ai C.S.D. care se află în conflict de interese, trebuie să le declare și nu vor participa la
dezbateri, abținându-se de la vot.
(3) Cvorumul de lucru al C.S.D. este de minimum 5 membri. În cazul voturilor exprimate prin mijloace
electronice, hotărârea sau decizia poate fi adoptată dacă cel puțin 5 membri votează până la termenullimită stabilit conform prevederilor alin. (1).
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Art.12.
(1) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de către Școala Doctorală,
este avizat de C.S.D. și este aprobat de către C.S.U.D. (atașat la Regulamentul Instituțional al I.O.S.U.D.
- U.M.F.S.T. din Târgu Mureş UMFST-REG-06), fiind încheiat cu fiecare student-doctorand în parte;
(2) 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., iar conflictele dintre
studentul-doctorand și școala doctorală se mediază de către C.S.U.D.
Art.13.
(1) Școlile Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş pot acorda sprijin financiar
studenților-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în străinătate, cu acordul
conducătorului de doctorat.
(2) Mobilitatea studenților-doctoranzi poate fi facilitată de către Şcoala Doctorală și prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituționale, aprobate de către C.S.D.;
b) cercetări doctorale în cotutelă;
c) schimburi de studenți-doctoranzi și cadre didactice și de cercetare realizate cu universități recunoscute
pe plan internațional;
d) participarea la consorții internaționale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală în
cadrul unor proiecte științifice internaționale.
Art.14.
(1) Școlile Doctorale ale U.M.F.S.T. din Târgu Mureş au un Secretar Științific numit de către Consiliul de
Administrație al U.M.F.S.T. din Târgu Mureş cu titlul de doctor în științe, angajat al U.M.F.S.T. din Târgu
Mureş, ce are ca principale atribuții realizarea rapidă a comunicării cu comisiile și organele colective,
C.S.U.D., respectiv Senatul U.M.F.S.T. din Târgu Mureş, dar şi comunicarea și încărcarea documentelor
și a tezelor de doctorat finalizate cu anexele lor, pe site-ul specific gestionat de M.E.N.
(2) Secretarul Științific participă la toate ședințele C.S.D. şi C.S.U.D. ca invitat permanent.

II.2. Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare
Art.15.
Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării
în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum și persoanele care dobândesc acest drept potrivit prevederilor art.
166 din Legea nr. 1/2011 cu completările ulterioare.
Art.16.
(1) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice și de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă
un contract de muncă cu I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş și să fie membre ale unei Şcoli Doctorale;
(2) Un conducător de doctorat poate îndruma studenți-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obținut
acest drept;
(3) Un cadru didactic și de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate și care este titular la o instituție
de învățământ superior sau de cercetare care nu este I.O.S.U.D. sau componentă a unei I.O.S.U.D. poate
să facă parte dintr-o Școală Doctorală a I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.
Art.17.
(1) Un conducător de doctorat din cadrul Școlii Doctorale poate îndruma simultan studenți-doctoranzi
numai în I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Tg-Mureș, excepție făcând doctoratele conduse în cotutelă.
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(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul-doctorand își
desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui
conducător de doctorat dintr-o altă țară, sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat
din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate.
Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeași
I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Tg-Mureș, dar au specializări/domenii diferite de studiu.
(3) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 10 studenți-doctoranzi, aflați în diverse
stadii ale studiilor de doctorat.
(4) În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand
este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activității de predare
și cercetare a acestuia.
(5) Studentul-doctorand care își finalizează programul de doctorat va susține teza de doctorat la instituția
I.O.S.U.D. la care este afiliat conducătorul de doctorat principal, supunându-se regulilor de susținere ale
reglementărilor I.O.S.U.D. și Școlilor Doctorale ale Universității respective.
(6) Conducătorul de doctorat în cotutelă poate participa la susţinerea publică a tezei de doctorat şi prin
sistemul de videoconferinţă, în cazul unor situaţii excepţionale.
Art.18.
(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, C.S.D. poate decide schimbarea conducătorului de
doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale asumate de către acesta,
ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat și studentuldoctorand.
(2) C.S.D. desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1), precum și în cazul în
care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat.
(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, C.S.D. va avea în vedere prioritar necesitatea ca
studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat.
Art.19.
(1) Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare,
formată din alți 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din
alte persoane afiliate Şcolii Doctorale sau din cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia, toți
deținînd obligatoriu titlul de doctor în științe.
(2) Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu
studentul-doctorand (Procedura operaţională UMFST-PO-SDR-05 privind comisia de îndrumare).
Art.20.
(1) Pentru activitatea pe care o desfășoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remunerați
în conformitate cu legislația în vigoare.
(2) Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare și a membrilor comisiilor de
doctorat se normează potrivit Regulamentului instituțional al I.O.S.U.D. de organizare și desfăşurare a
studiilor universitare de doctorat din cadrul U.M.F.S.T. din Târgu Mureş (Regulamentul UMFST-REG-06)
şi a legislaţiei în vigoare.

II.3. Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat
Art.21.
(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat reprezintă procesul de selecție a candidaților
pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul școlii
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doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat într-o sesiune de admitere.
(2) Selecția candidatului la doctorat pentru o poziție vacantă este realizată de către o comisie de admitere,
în care conducătorul de doctorat este membru de drept, în cadrul sesiunii anuale de admitere.
(3) În urma selecției, conducătorul de doctorat poate propune înmatricularea unui student-doctorand,
numai în urma obținerii avizului favorabil al consiliului școlii doctorale.
Art.22.
Conținutul și forma concursului de admitere sunt stabilite şi descrise detaliat în Procedura operaţională
UMFST-PO-SDR-01 privind procesul de admitere la studii universitare de doctorat, disponibilă pe site-ul
Şcolii Doctorale (https://www.umftgm.ro/doctorat/scoala-doctorala/regulamente.html), document conex al
prezentului Regulament.
Art.23.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în
domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii
diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, pentru celelalte domenii. Absolvenții
învățământului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de
licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență.
Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la
absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) și un master de
cel puţin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).
Art.24.
Medicii şi farmaciştii rezidenți au dreptul de a se înscrie în perioada rezidențiatului într-un program de
doctorat și de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă
determinată, fiind retribuiți pentru ambele activități, conform legii.
Art.25.
Școlile Doctorale asigură transparența procedurilor de selecție și admitere la doctorat, a criteriilor de
evaluare și a standardelor solicitate candidaților, acolo unde este cazul, precum și garantarea accesului
la aceste informații, inclusiv prin publicarea on-line.
Art.26.
(1) După finalizarea procedurii de admitere și semnarea contractului de studii universitare de doctorat,
persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfășurării programului de doctorat.
(2) Statele de funcții se întocmesc la nivelul Şcolilor Doctorale și cuprind cadrele didactice, cercetătorii și
doctoranzii care activează în cadrul Şcolilor Doctorale. Școala Doctorală poate angaja personal didactic
auxiliar, personal de cercetare și personal nedidactic.
(3) Statele de funcții ale Şcolilor Doctorale pot conține și posturi vacante astfel încât studenții doctoranzi care
predau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de doctorat să fie plătiți, în regim de plata cu ora.

II.4. Structura și durata studiilor universitare de doctorat
Art.27.
Structura şi durata studiilor universitare de doctorat sunt stabilite şi descrise detaliat în Procedura
operaţională
UMFST-PO-SDR-02,
disponibilă
pe
site-ul
Şcolii
Doctorale
(https://www.umftgm.ro/doctorat/scoala-doctorala/regulamente.html), document conex al prezentului
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Regulament.

II.5. Evaluarea Școlilor Doctorale din cadrul I.O.S.U.D. și a conducătorilor de
doctorat
Art.28.
(1) Școlile Doctorale în funcțiune, acreditate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, urmează
procesul de evaluare periodică conform legislaţiei în vigoare.
(2) Școlile doctorale din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş sunt supuse evaluării externe
periodice, la intervale de 5 ani. Evaluarea externă se realizează pe baza performanței Şcolilor Doctorale
și a capacității instituționale a I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.
(3) Evaluarea externă a Școlilor doctorale din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş se face de către
A.R.A.C.I.S. sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor
C.N.C.S. referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor C.N.A.T.D.C.U. referitoare la calitatea resurselor
umane.
(4) Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin Ordin al Ministrului Educației și Naţionale,
pe baza propunerilor comune ale A.R.A.C.I.S., C.N.C.S. și C.N.A.T.D.C.U. Criteriile de evaluare a Şcolilor
Doctorale vor conține în principal elemente referitoare la calitatea rezultatelor științifice ale grupurilor
conduse de conducătorii de doctorat, membri ai școlii doctorale, cu preponderență pe impactul și relevanța
activității științifice a acestor grupuri la nivel internațional.
(5) Dacă Școlile doctorale ale I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş nu au trecut prin procesul de
evaluare externă și nu au fost reacreditate, după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare, își vor pierde
acreditarea.
Art.29.
Dacă Școala Doctorală și-a pierdut acreditarea, nu mai poate înmatricula noi studenți-doctoranzi, iar studențiidoctoranzi aflați în derularea programului de doctorat în cadrul unei școli doctorale care și-a pierdut acreditarea
își continuă studiile conform contractului și programului de studii până la finalizarea acestora.
Art.30.
(1) Susținerea publică a tezelor de doctorat ale studenților-doctoranzi care provin de la o școală doctorală
care și-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă școală doctorală acreditată, din același
domeniu sau dintr-un domeniu similar.
(2) Comisia de doctorat este aprobată de C.S.D., iar președintele comisiei de doctorat reprezintă
I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş;
(3) Diploma și titlul de doctor se acordă de către I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş din care face
parte Şcoala Doctorală acreditată, care a organizat susținerea publică a tezei.
Art.31.
(1) Școala Doctorală poate fi lichidată prin decizie a C.S.U.D., iar I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş
este obligată să informeze M.E.N. despre procesul și rezultatul lichidării.
(2) Lichidarea Şcolii Doctorale este posibilă numai după ce toți studenții-doctoranzi din cadrul școlii respective
și-au finalizat programul doctoral, sau au fost exmatriculați din motive care nu au legătură cu lichidarea.

Art.32.
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Conducătorii de doctorat din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş sunt evaluați periodic, o dată
la 5 ani, iar procedurile de evaluare sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Educației Naţionale, la
propunerea C.N.A.T.D.C.U., 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.
Art.33.
Școala Doctorală efectuează evaluări interne periodice. În urma evaluărilor externe, Şcoala Doctorală
poate decide prelungirea sau încetarea contractului de muncă al unui conducător de doctorat.
Art.34.
(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de doctorat, Ministerul Educației Naţionale poate lua măsurile legale în vigoare;
(2) C.N.A.T.D.C.U. poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică
profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data
susținerii acesteia;
(3) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării poate fi sesizat cu
privire la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare de către personalul de cercetaredezvoltare din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. din Târgu Mureş.

II.6. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și programul de
cercetare științifică
Art.35.
Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul Şcolii Doctorale sub coordonarea unui conducător de
doctorat şi cuprinde un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program individual
de cercetare ştiinţifică.
Art.36.
(1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate duce la acordarea unui
număr de 60 de credite transferabile.
(2) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate este de 1 an.
(3) Programul de doctorat este descris detaliat în Procedura operaţională UMFST-PO-SDR-02,
disponibilă
pe
site-ul
Şcolilor
Doctorale
(https://www.umftgm.ro/doctorat/scoaladoctorala/regulamente.html), document conex al prezentului Regulament.
Art.37.
(1) Responsabilitatea asupra structurii, conținutului, desfășurării și organizării programului de cercetare
științifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare (UMFSTPO-SDR-05).

II.7. Teza de doctorat și finalizarea studiilor universitare de doctorat
Art.38.
(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor stabilite prin Procedura operaţională privind
formatarea şi structurarea tezei de doctorat (UMFST-PO-SDR-03), disponibilă pe site-ul Şcolilor
Doctorale (https://www.umftgm.ro/doctorat/scoala-doctorala/regulamente.html), document conex al
prezentului Regulament.
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(2) Studentul-doctorand are obligația respectării formatului-tip reglementat de Procedura operaţională
privind formatarea şi structurarea tezei de doctorat (UMFSTGM-PO-SDR-03).

II.8. Drepturi și obligații ale studentului-doctorand și ale conducătorului de doctorat
Art.39.
Drepturile şi obligaţiile studentului doctorand respectiv ale conducătorului de doctorat sunt specificate în
Contractul de studii universitare de doctorat (Anexa 01 a Regulamentului UMFST-REG-06-F01, disponibil
pe site-ul Universităţii).

Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat prezentul
regulament în data de 15 ianuarie 2019 și intră în vigoare la data de 16 ianuarie 2019.

Documente conexe acestui Regulament de organizare și funcționare al Școlilor Doctorale din
cadrul I.O.S.U.D. - UMFST din Târgu-Mureș:
1. Regulamentul instituțional al I.O.S.U.D. privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare
de doctorat din cadrul UMF din Târgu-Mureș UMFST-REG-06;
2. Procedură privind admiterea la studii universitare de doctorat (UMFST-PO-SDR-01);
3. Procedură privind desfăşurarea studiilor de doctorat (UMFST-PO-SDR-02);
4. Procedură privind structurarea şi formatarea tezei de doctorat (UMFST-PO-SDR-03);
5. Procedură privind comisia de îndrumare (UMFST-PO-SDR-05);
6. Procedură privind utilizarea bugetului alocat studiilor doctorale (UMFST-PO-SDR-06);
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