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I. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate  (cu o durată de 3 
luni, potrivit art. 60 alin. (7) din H.G. nr. 681/2011) se desfăşoară conform Planului de 
învăţământ aprobat în şedinţa Consiliului Şcolii doctorale. 
Notă: 

1. Verificare prin evaluare continuă a activităţii desfăşurate în timpul programului, cu 
“admis/respins”. Rezultatele evaluărilor au un rol informativ, potrivit art. 61 alin (2) din 
HG nr. 681/2011 :“Eventualele evaluări aferente cursurilor […] din cadrul programului 
de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt 
obligatorii pentru studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona finanţarea studenţilor-
doctoranzi ori parcursul acestora în cadrul programului de studii.” 

2. Studentul-doctorand poate urma, la cerere, programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate pus la dispoziţie de Şcoala doctorală de Drept şi în anii II sau III de 
studii ai programului de doctorat.  
 

                                                                                                               
II. Programul de cercetare ştiinţifică finalizat prin teză 

Monitorizarea şi evaluarea studentului-doctorand este efectuată astfel: 
 

Studentul-doctorand elaborează şi prezintă minimum 3 rapoarte de cercetare,  programate 
pe toată durata programului de cercetare ştiinţifică, respectiv anii I, II şi III de studii, 
astfel încât o dată la 12 luni să aibă loc o susţinere. 

La susţinerea fiecărui raport de cercetare se întocmeşte un proces-verbal de susţinere 
semnat de către conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare. Evaluarea se 
face prin calificative (Admis/Respins). 

Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma 
consultării cu studentul-doctorand. 

La solicitarea conducătorului de doctorat se pot susţine mai multe rapoarte de cercetare, dar 
nu mai mult de 5 (potrivit hotărârii Consiliului Şcolii doctorale).   
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