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Art.1. (1). Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani, respectiv 6 semestre. Anul de 
studii doctorale începe la 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie. 
(2) Din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani (1-4 
semestre), cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul 
şcolii doctorale. 
(3) Prelungirea studiilor de doctorat se poate face pentru unul sau mai multe semestre, pe baza 
unei cereri de prelungire care se depune la secretariatul şcolii doctorale; 
(4) Cererea de prelungire se face de către studentul doctorand, este avizată de conducătorul de 
doctorat şi este aprobată de CSD. 
(5) Prelungirea programului de pregătire doctorală atrage după sine necesitatea susţinerii unor 
rapoarte de cercetare suplimentare în faţa conducătorului ştiinţific şi a comisiei de îndrumare, în 
funcţie de durata prelungirii şi a stadiului programului de cercetare ştiinţifică în care se află 
doctorandul, dar nu mai puţin de un raport de cercetare pe an. 
(6) Prelungirea se face în regim cu taxă, indiferent de forma de învăţământ la care a fost 
înmatriculat pentru o perioada de trei ani doctorandul: buget sau taxă; 
(7) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, la cerere, din motive temeinice, în condiţiile 
stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. 
(8) Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 
(9) Perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate nu pot depăşi durata de doi ani. 
(10) Întreruperea studiilor doctorale se poate face la început de semestru universitar şi nu poate 
interveni pe parcursul anului I de studii doctorale. 
(10) În perioada întreruperii studiilor, studentul-doctorand nu beneficiază de grantul doctoral, iar 
daca este înmatriculat la forma de învăţământ cu taxă, acesta nu plăteşte taxa de studii. 
(21) Pentru reluarea activităţii, studentul doctorand depune o cerere la şcoala doctorală, către 
directorul SD. 
(13) După reluarea activităţii, studentul doctorand nu poate susţine public teza mai devreme de 
cinci luni (durata unui semestru), perioadă necesară pentru prezentarea tezei în faţa comisiei de 
îndrumare, primirea acordului şi pregătirea susţinerii publice a tezei. 
(14) Prelungirea, respectiv întreruperea se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii 
universitare de doctorat. 

Art. 2. (1) Dacă studentul-doctorand nu finalizează teza de doctorat în termenul stabilit 
potrivit contractului de studii universitare de doctorat (trei ani) şi nici în termenul stabilit prin 
actele adiţionale la acesta, poate beneficia de o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a 
finaliza şi susţine public teza. Depăşirea acestui termen atrage exmatricularea sa. 
(2) În perioada de graţie nu se susţin rapoarte de cercetare în faţa comisiei de îndrumare şi a 
conducătorului ştiinţific. 
(3) În perioada de graţie studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată 
din granturile doctorale şi nu plăteşte taxa de studii doctorale, dacă este înmatriculat în regim cu 
taxă. 
(4) Studentul doctorand aflat în perioada de graţie şi care intenţionează să susţină public teza este 



obligat să depună o cerere avizată de conducătorul ştiinţific, în acest sens, la secretariatul 
facultăţii. 
(5) Semestrul în care se organizează evaluarea tezei de către conducătorul ştiinţific şi de către 
comisia de îndrumare şi susţinerea publică a tezei este în regim cu taxă; cuantumul taxei este cel 
stabilit pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul III de studii doctorale. 

Art. 3.(1) Studiile universitare de doctorat sunt finalizate prin susţinerea publică a tezei de 
doctorat. 
(2) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat se poate face numai după ce 
conducătorul/conducătorii de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare au semnat acordul 
pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. 
(3) În cadrul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de 
cercetare ştiinţifică şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice. 
(4) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi 
informaţiilor prezentate în teză, precum şi opiniile şi demonstraţiile exprimate în teză. Pentru 
orice material preluat, este obligatorie menţionarea sursei. 
(5) Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de respectarea 
standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului. 
(6) Prin regulamentul propriu, fiecare şcoală doctorală elaborează un ghid de redactare a tezei de 
doctorat în funcţie de domeniul de doctorat, precizând elemente referitoare la structura formală a 
tezei, numărul minim de pagini, trimiterile la referinţe bibliografice, norme de tehnoredactare etc. 

Art. 4. (1) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de 
Consiliul şcolii doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, 
ca reprezentant al IOSUD - UCV, conducătorul/conducătorii de doctorat şi cel puţin 3 referenţi 
oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat 
şi din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UCV. 
(2) Preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-UCV, poate fi directorul şcolii doctorale, decanul 
dacă este membru al consiliului şcolii doctorale sau al CSUD-UCV, un membru al consiliului 
şcolii doctorale sau un membru al CSUD-UCV. 
(3) Membrii comisiei de doctorat trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: 
a) să aibă titlul de doctor; 
b) să aibă cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori 
calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau străinătate. 
(4) În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii din 
Craiova, comisia de doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor instituţii. 
(5) În cazul în care, după validarea comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau unul dintre 
referenţii oficiali devine indisponibil, directorul CSUD poate aproba, la propunerea 
conducătorului/conducătorului principal de doctorat şi cu avizul directorului şcolii doctorale, 
schimbarea acelui membru al comisiei de doctorat. 

Art. 5. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc după evaluarea sa de către toţi membrii 
comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a 
preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat/conducătorilor de doctorat. 

Art. 6. (1) Studentul doctorand depune la secretariatul şcolii doctorale cererea de 
depunere a tezei de doctorat în format electronic (sursă şi pdf) pentru obţinerea raportului de 
similitudini. Cererea, avizată de conducătorul de doctorat, este înregistrată în registrul de evidenţă 
al instituţiei (facultăţii). 
(2) Şcoala Doctorală realizează analiza de similitudini a tezei depuse de către doctorand, 



utilizând un program antiplagiat recunoscut de CNATDCU. 
(3) Raportul de similitudini generat de programul antiplagiat este analizat şi interpretat de 
conducătorul ştiinţific împreună cu doctorandul. 
(4) Dacă raportul de similitudini indică pentru coeficientul de similitudini 1* o valoare mai 
mică de 50 % şi pentru coeficientul de similitudini 2* o valoare mai mică de 5%, doctorandul 
poate trece la etapa următoare, aceea de prezentare a tezei în faţa conducătorului şi a comisie de 
îndrumare pentru obţinerea acordului de susţinere publică. 
(5) Dacă raportul de similitudine indică pentru coeficientul de 1* o valoare o valoare mai mare 
de 50 % şi pentru coeficientul de 2* o valoare mai mare de 5%, acest raport are nevoie de o 
analiza detaliată, care să explice depăşirea limitei valorice considerate acceptabile pentru 
coeficientul de similitudini. În acest caz, doctorandul întocmeşte o analiză a raportului de 
similitudini, cu explicaţii privind valorile coeficienţilor de similitudini, pe care o prezintă 
conducătorului de doctorat. Conducătorul de doctorat poate să fie de acord sau să nu fie de 
acord cu analiza raportului de similitudini prezentată de către doctorand. 
(6) În cazul în care conducătorul de doctorat nu este de acord cu analiza raportului de 
similitudini, respectiv cu explicaţiile doctorandului privind valoarea mai mare a coeficientului de 
similitudini, doctorandul este obligat să îşi refacă teza până la obţinerea unui raport de 
similitudini acceptat de către conducătorul ştiinţific. 
(7) În cazul în care conducătorul de doctorat este de acord cu analiza raportului de similitudini 
făcută de doctorand, acesta poate trece la etapa următoare, aceea de prezentare a tezei în faţa 
comisiei de îndrumare şi a conducătorului ştiinţific pentru primirea acordului de susţinere 
publică. 
Art.7. Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de preşedintele comisiei de 
doctorat. 
 
 

Decan,                                                         Directorul Şcolii doctorale de 
                                                                     Ingineria resurselor animale și vegetale  

    Prof.univ.dr. SINA COSMULESCU                                     Prof.dr. ION MITREA 
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