UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

REGULAMENTUL
Şcolii doctorale de INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE
Art. 1. Şcoala doctorală de Ingineria resurselor vegetale şi animale din cadrul
Universităţii din Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului
nr.1/2011, reglementările Hotărârii Guvernului României nr. 681/2011 şi ale Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD Universitatea din Craiova.
Art. 2. Doctoratul care se organizează la Şcoala doctorală de Ingineria resurselor
vegetale şi animale este de tip ştiinţific şi are două componente:
- Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
- Programul de cercetare ştiinţifică.
Organizarea Şcolii doctorale de Ingineria resurselor vegetale şi animale:
Art. 3. Şcoala doctorală de Ingineria resurselor vegetale şi animale din cadrul
Universităţii din Craiova se înfiinţează prin hotărâre a Senatului Universităţii din Craiova la
Facultatea de Horticultură.
Art. 4. În conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de
studii universitare de doctorat al IOSUD - Universitatea din Craiova, şcoala doctorală este
condusă de un director al şcolii doctorale şi de consiliul şcolii doctorale.
Art.5. Directorul şcolii doctorale este numit de CSUD-UCV dintre conducătorii de
doctorat din cadrul şcolilor doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de
departament.
Art.6. Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii
doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, aproximat în
plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre
personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională
semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante.
Art.7. Membrii Consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi
egal al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.
Art.8. Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului şcolii doctorale care îşi finalizează
studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la
data susţinerii publice a tezei de doctorat.
Art.9. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului şcolii doctorale se
organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului membru se termină la expirarea mandatului
Consiliului şcolii doctorale.
Art.10. Consiliul şcolii doctorale se întruneşte de cel puţin trei ori pe an, la cererea
directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
Art.11. Principalele atribuţii ale Consiliului şcolii doctorale sunt:
a) elaborează Regulamentul şcolii doctorale prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat
membri ai şcolii respective, cu respectarea Codului studiilor universitare de doctorat şi
Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare
de doctorat al IOSUD-UCV şi îl supune aprobării CSUD-UCV;
b) elaborează contractul cadru de studii universitare de doctorat și îl supune aprobării
CSUD-UCV;
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c) elaborează contractul cadru de studii universitare de doctorat în cotutelă și îl supune
aprobării CSUD-UCV;
d) mediază conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul ştiinţific;
e) decide schimbarea conducătorului de doctorat, la cererea motivată a studentului-doctorand,
dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta, ori
pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi
studentul-doctorand; stabileşte criteriile de obţinere a unui grant doctoral declarat disponibil de
către un conducător de doctorat, în cazul în care acest conducător nu mai poate duce la bun
sfârşit cercetarea ştiinţifică pentru care a obţinut grantul. Grantul doctoral este obligatoriu să fie
folosit în acelaşi domeniu fundamental de doctorat.
f) desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (e), precum şi în cazul în
care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. La desemnarea unui nou
conducător de doctorat, Consiliul şcolii doctorale va avea în vedere prioritar necesitatea ca
studentul-doctorand să poată finaliza cu succes programul de doctorat;
g) avizează comisia de îndrumare stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu
studentul doctorand;
h) decide acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de
doctorat precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea
aplicării obiective a acestor proceduri;
i) avizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după
caz;
j) asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a
autorizării provizorii a şcolii doctorale;
k) aprobă dobândirea calităţii de membru al şcolii doctorale a cadrelor didactice sau de
cercetare, având calitatea de conducător de doctorat, care au funcţia de bază în cadrul unei
instituţii care nu e IOSUD, în baza acordului prealabil a cel puţin două treimi dintre
conducătorii de doctorat, exprimat prin vot secret;
l) stabileşte standarde şi aprobă afilierea şi încetarea afilierii la şcoala doctorală a cadrelor
didactice şi de cercetare care nu au calitatea de conducător de doctorat şi care desfăşoară
activităţi didactice sau de cercetare la şcoala doctorală, inclusiv în calitate de membru al
comisiei de îndrumare;
m) stabileşte criterii de selecţie pentru studentul doctorand care candidează pentru calitatea de
membru al consiliului şcolii doctorale;
n) stabileşte modalitatea de evaluare a candidaţilor la concursul de admitere la doctorat în
concordanţă cu prevederile HG 681/2011 şi ale prezentului Regulament;
o) stabileşte formatul tip al tezei de doctorat, numărul de pagini al rezumatelor;
p) propune spre aprobare CSUD - UCV încheierea de acorduri de colaborare cu şcoli doctorale
din alte IOSUD din ţară şi din străinătate;
r) adoptă măsuri necesare pentru creşterea competitivităţii studiilor universitare de doctorat,
pentru desfăşurarea în bune condiţii a evaluării periodice a şcolii doctorale si a conducătorilor
de doctorat. La întocmirea programului de studii universitare avansate se are în vedere cunoaşterea,
înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale cercetării ştiinţifice din domeniu şi
aria de specializare;
Art.12. Principalele atribuţii ale Directorului Şcolii Doctorale sunt:
(1) prezidează şedinţele consiliului şcolii doctorale;
(2) avizează propunerile de comisie în vederea susţinerii publice a tezelor de doctorat;
(3) avizează cererile studenţilor doctoranzi de prelungire, întrerupere, reluare a activităţii
doctorale, retragere de la studii, cu acordul conducătorului de doctorat si cu respectarea
Codului si a prezentului Regulament;
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(4) semnează contractele de studii doctorale, în calitatea de reprezentant legal al şcolii
doctorale;
(5) semnează adeverinţele eliberate la cererea studenţilor doctoranzi aflaţi în activitate;
(6) avizează transferul studentului-doctorand la alt conducător ştiinţific din cadrul
IOSUD-UCV şi îl supune aprobării Directorului CSUD-UCV;
(7) avizează transferul studentului-doctorand de la IOSUD-UCV la alt IOSUD şi îl supune
aprobării Directorului CSUD-UCV.
Art. 13. (1) Şcoala doctorală are obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind
programele de studii universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii
universitare şi altor persoane fizice sau juridice interesate;
(2) Şcoala doctorală, cu sprijinul logistic al IOSUD-UCV, va asigura publicarea pe internet a
tuturor informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se
cu precădere următoarele categorii:
a) regulamentul şcolii doctorale;
b) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi;
c) informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;
d) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale;
e) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat;
f) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de
studentul-doctorand;
g) modelul contractului cadru de studii doctorale;
h) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi coordonează,
care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora;
i) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat;
j) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii
de evaluare a acestora;
k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi
locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 15 zile înaintea susţinerii acestora; l) adresele
la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate cu succes, publicate pe un site administrat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 14. (1) Şcoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligaţia de a
informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a
verifica respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
(2) Şcoala doctorală şi IOSUD-UCV iau măsuri pentru a preveni şi sancţionează abaterile de la
normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de etică şi deontologie
profesională al instituţiei.
(3) În cazul unor eventuale fraude academice, unor încălcări ale eticii universitare sau unor
abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, studentul-doctorand
şi/sau conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii.
(4) Şcoala doctorală efectuează evaluări interne periodice ale programelor de studii doctorale,
ale conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor.
Art. 15. (1) Şcoala doctorală, cu sprijinul IOSUD-UCV, poate acorda sprijin financiar
studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu
acordul conducătorului de doctorat.
(2) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată de către şcoala doctorală şi prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către Consiliul şcolii
doctorale; Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii
universitare de doctorat al IOSUD - Universitatea din Craiova.
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b) cercetări doctorale în cotutelă;
c) schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu universităţi
recunoscute pe plan internaţional;
d) participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de cercetare
doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice.
Art. 16. (1) Regulamentul şcolii doctorale este elaborat de consiliul şcolii doctorale prin
consultarea tuturor conducătorilor de doctorat titulari în şcoala respectivă, cu respectarea
Codului studiilor universitare de doctorat și a Regulamentului instituțional de organizare și
funcționare a programelor de studii universitare de doctorat al Instituției Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV
(2) Regulamentul şcolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret si egal al
majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat titulari ai şcolii respective. El se aprobă de
CSUD-UCV.
(3) Regulamentul şcolii doctorale se completează, ori de câte ori este necesar, cu dispoziţii
legale noi care vizează aspecte ale activităţii şcolii doctorale.
(4) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte, pentru fiecare dintre programele de studii
universitare de doctorat oferite de aceasta, criterii, proceduri si standarde obligatorii vizând cel
puţin următoarele aspecte:
a) acordarea/retragerea calităţii de conducător de doctorat titular, respectiv a calităţii de cadru
didactic universitar afiliat sau de cercetător afiliat;
b) selecţia si admiterea studenţilor-doctoranzi;
c) performanţele prealabile ale candidaţilor la doctorat si cerinţele de studii;
d) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, conform metodologiei elaborate de MEN;
e) activităţile pentru programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al
studenţilor-doctoranzi;
f) activităţile de cercetare ale studenţilor-doctoranzi în funcţie de tema de cercetare, încadrarea
în echipe/colective de cercetare si asigurarea accesului la resurse de cercetare;
g) Întreruperea studiilor doctorale se poate face la început de semestru universitar şi nu poate
interveni pe parcursul anului I de studii doctorale. În perioada întreruperii studiilor,
studentul-doctorand nu beneficiază de grantul doctoral, iar daca este înmatriculat la forma de
învățământ cu taxă, acesta nu plăteşte taxa de studii.
h) îndrumarea studenţilor-doctoranzi sub aspectul relaţiilor dintre studenţi-doctoranzi si
conducătorii de doctorat, al procedurilor de schimbare a conducătorului de doctorat si, în
general, al criteriilor formale pe care le implică îndrumarea studenţilor-doctoranzi;
i) modalităţile de prevenire si sancţionare a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a
plagiatului;
i) evaluarea studenţilor-doctoranzi, mai ales cu privire la modul de valorificare a cercetării
doctorale prin publicaţii, participări la conferinţe ştiinţifice etc.;
j) evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat titulari, cu precădere orientată spre
rezultatele ştiinţifice obţinute, cum ar fi: performanţele proprii în cercetare, performanţele
ştiinţifice ale studenţilor-doctoranzi îndrumaţi etc.;
k) elaborarea si implementarea de indicatori de monitorizare si evaluare internă a programelor
de studii universitare de doctorat;
l) organizarea si funcţionarea unor organisme competente să soluţioneze contestaţiile vizând
aplicarea prevederilor Codului şi ale prezentului Regulament.
Contractul de studii universitare de doctorat
Art. 17. (1) Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de
doctorat, precum şi IOSUD, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de
studii universitare de doctorat şi sunt prevăzute în regulamentele şcolilor doctorale, în
conformitate cu prevederile Codului şi ale Regulament.
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(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte
şi este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat, directorul şcolii doctorale,
consilierul juridic şi rectorul Universităţii din Craiova.
(3) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi conducătorului de doctorat;
b) date despre IOSUD-UCV şi şcoala doctorală;
c) tema de cercetare aleasă;
d) cuantumul lunar al bursei, după caz;
e) cuantumul taxei de studiu, după caz;
f) limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat - limba română, limba unei
minorităţi naţionale sau o limbă de circulaţie internaţională;
g) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
h) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;
i) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăşoare
şi perioada în care se desfăşoară acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011.
Art. 18. (1) Contractul de studii doctorale încetează în următoarele situaţii:
a) la trei ani de la data înmatriculării studentului doctorand;
b) la momentul exmatriculării sau retragerii studentului-doctorand sau transferului acestuia la
o altă I.O.S.U.D;
c) la data susţinerii publice a tezei de doctorat.
(2) Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de studii
doctorale impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie în trei exemplare originale, unul
pentru şcoala doctorală, unul pentru conducătorul de doctorat şi unul pentru doctorand şi îşi
produce efectele începând cu data înmatriculării doctorandului la studii.
(4) Şcoala doctorală păstrează contractul încheiat cu studentul doctorand la dosarul personal al
acestuia aflat la secretariatul facultăţii care înmatriculează studentul doctorand.
Art. 19. Regulamentul şcolii doctorale este elaborat de consiliul şcolii doctorale prin
consultarea tuturor conducătorilor de doctorat titulari în şcoala respectivă, cu respectarea
Codului studiilor universitare de doctorat și a Regulamentului instituțional de organizare și
funcționare a programelor de studii universitare de doctorat al Instituției Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV).

Directorul C.S.U.D,
IPS Prof.univ.dr. ION (IRINEU) POPA

Directorul Şcolii doctorale de
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Prof.dr. ION MITREA
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