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ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT 

 
 

REGULAMENTUL 
Centrului de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept 

 
 
 Art. 1. - (1) Centrul de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept (CSUDAD) 
reprezintă o unitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, cu autonomie, 
în cadrul Şcolii Doctorale de Drept (SDD) a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. 
 (2) În cadrul CSUDAD se organizează Programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului, potrivit 
Planului de învățământ. 
 (3) CSUDAD se subordonează administrativ Consiliului și directorului SDD. 
 
 Art. 2. - (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul 
Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului are o durată de 3 luni, fiind echivalată cu 
un semestru academic de 12 săptămâni, include un număr de maximum 144 ore efective de 
activități didactice și are prevăzut un număr de 30 de credite ECTS. 
 (2) Planul de învățământ al Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului se propune de membrii 
corpului profesoral al CSUDAD, se adoptată de Consiliul SDD, se avizează de Consiliul 
Facultății de Drept și se aprobă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat al 
Universității din București. 
 (3) Planul de învățământ al Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului cuprinde discipline de 
învățământ de interes general pentru studenții-doctoranzi, și anume atât discipline de învățământ 
cu caracter juridic (Drept european, Drepturile omului, Drept comparat), cât și alte discipline 
(Metodologia și deontologia cercetării, Pedagogie / Didactică). 
 (4) Cel puțin disciplinele de învățământ cu caracter juridic din Planul de învățământ al 
Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii 
doctorale în domeniul Dreptului se desfășoară în limbile de circulație internațională franceză sau 
engleză. 
 (5) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului 
de studii doctorale în domeniul Dreptului se organizează o singură dată în cursul unui an 
universitar, în perioada octombrie - decembrie. Activitatea didactică la disciplinele de 
învățământ se desfășoară compact, în sistem modular. 
 (6) Activitatea didactică la disciplinele de învățământ din Planul de învățământ al 
Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii 
doctorale în domeniul Dreptului se desfășoară, de regulă, în mod interactiv, prin cursuri-
dezbatere, dezbateri, studii de caz, procese experimentale, simulări, proiecții comentate de filme, 
utilizându-se mijloacele moderne de predare. 
 (7) Studenții-doctoranzi care doresc să parcurgă Programul de pregătire bazat pe studii 
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universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului depun, 
înainte de începerea activităților didactice, o cerere de înscriere în acest sens, al cărei model este 
aprobat de Consiliul SDD. 
 (8) CSUDAD și SDD încurajează studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat să 
parcurgă și să promoveze, respectiv să stimuleze parcurgerea și promovarea Programului de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în 
domeniul Dreptului, în special în anul I al Programului de studii doctorale în domeniul 
Dreptului, și recomandă conducătorilor de doctorat și membrilor comisiilor de doctorat să 
atribuie calificativul maxim numai tezelor de doctorat având ca autori pe studenții-doctoranzi 
care au parcurs și promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din 
cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului. 
 (9) Promovarea disciplinelor de învățământ din Planul de învățământ al Programului de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în 
domeniul Dreptului se realizează prin evaluarea continuă a activităţii desfăşurate în timpul 
programului, cu "admis / respins", prezenţa minimă fiind de 75% la activitățile didactice de la 
fiecare disciplină de învățământ. 
 (10) Parcurgerea și promovarea Programului de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului trebuie realizate de 
studenții-doctoranzi în cursul unui singur an universitar. Dacă un student-doctorand nu a 
promovat toate disciplinele de învățământ din Planul de învățământ al Programului de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul 
Dreptului, atunci el poate să se înscrie, să parcurgă și să promoveze integral Programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în 
domeniul Dreptului în cursul unui alt an universitar. 
 (11) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului 
de studii doctorale în domeniul Dreptului poate fi urmat numai în cursul activității desfășurate în 
timpul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului (inclusiv în perioada de 
prelungire), fiind excluse perioadele de întrerupere ori perioada de grație pentru finalizarea și 
susținerea publică a tezei de doctorat. 
 (12) Studenților-doctoranzi care au parcurs și promovat integral Programul de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul 
Dreptului li se eliberează un atestat, însoțit de foaie matricolă, potrivit modelului aprobat de 
Consiliul SDD, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai CSUDAD. 
 
 Art. 3. - (1) Corpul profesoral al CSUDAD este format din conducătorii de doctorat care 
desfășoară activități didactice la disciplinele de învățământ din Planul de învățământ al 
Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Programului de studii 
doctorale în domeniul Dreptului. 
 (2) Pot desfășura activități didactice la disciplinele de învățământ din Planul de 
învățământ al Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul 
Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului, în cadrul CSUDAD, cadrele didactice 
titulare prin concurs, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu funcţia de bază la 
Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, care au titlul ştiinţific de doctor în Drept, 
gradul didactic de profesor universitar şi calitatea de conducător de doctorat în domeniul 
Dreptului. 
 (3) Conducătorul de doctorat membru al CSUDAD îşi desfăşoară activitatea, la alegerea 
sa, în cadrul normei didactice la funcţia de bază (în postul aflat în statul de funcții al SDD ori în 
statul de funcții al unui departament al Facultății de Drept) ori în afara acesteia, în al doilea caz 
în temeiul unui act adiţional la contractul individual de muncă, în sistemul plata cu ora, în 
temeiul unui contract special sau al altor forme prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 (4) Indiferent dacă postul conducătorului de doctorat membru al CSUDAD se află în 
statul de funcții al SDD ori în statul de funcții al unui departament al Facultății de Drept, acesta 
este subordonat, pentru activitatea în calitate de membru al CSUDAD, Consiliului și directorului 
SDD. 



3 
 

 (5) Conducătorii de doctorat membri ai CSUDAD vor fi avuți în vedere cu prioritate 
pentru acordarea sporurilor și adaosurilor salariale, a premiilor și a gradației de merit. 
 (6) Prin excepție de la alin. (1), la disciplina din domeniul Pedagogie / Didactică (unde 
titularul cursului are și calitatea de tutore de practică pedagogică), pentru practica pedagogică a 
studenților-doctoranzi, desfășurată la seminare la nivel de licență, titularii seminarelor la nivel de 
licență unde se desfășoară practica pedagogică au calitatea de mentori de practică pedagogică. 
Mentorii de practică pedagogică (câte unul pentru fiecare subdomeniu: Drept public, Drept 
privat, Drept penal) sunt cadre didactice universitare asociate ale SDD, fiind desemnați și 
retrăgându-li-se această calitate de Consiliul SDD, la propunerea titularului cursului, dintre 
cadrele didactice titulare ale Facultății de Drept, având titlul științific de doctor, o vechime în 
învățământul superior de cel puțin 3 ani și, de regulă, cel puțin gradul didactic de lector 
universitar. Dispozițiile alin. (3) și (4) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
 
 Art. 4. - (1) CSUDAD este administrat și reprezentat de un director. Funcția de director 
al CSUDAD nu este o funcție de conducere în învățământ și nu este salarizată ori indemnizată. 
 (2) Directorul CSUDAD este numit şi revocat din funcție, la propunerea conducătorilor 
de doctorat membri ai CSUDAD, de Consiliul SDD, pe durata mandatului de 4 ani al acestuia 
ori a restului de mandat și până la numirea unui nou director de noul Consiliu al CSUDAD, din 
rândul conducătorilor de doctorat membri ai CSUDAD. 
 (3) Dacă nu este membru al Consiliului SDD, directorul CSUDAD participă, ca invitat 
permanent, fără drept de vot, la ședințele Consiliului SDD. 
 (4) Conducătorii de doctorat membri ai CSUDAD se întrunesc în şedinţă cel puţin odată 
pe semestru, la convocarea directorului CSUDAD, din proprie iniţiativă ori la cererea oricărui 
conducător de doctorat membru al CSUDAD. Ședințele sunt valabile indiferent de numărul de 
conducători de doctorat membri ai CSUDAD prezenți și sunt prezidate de directorul CSUDAD, 
iar hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi și au caracter de aviz, 
recomandare sau propunere pentru Consiliul și directorul SDD. Participarea la ședințe se poate 
face și prin împuternicire dată altui conducător de doctorat membru al CSUDAD ori prin 
mijloace de comunicare la distanță (telefon, audio-conferință, video-conferință, yahoo 
messenger, skype, email etc.). La ședințe pot participa, fără drept de vot, decanul, prodecanii, 
directorul și membrii Consiliului SDD. 
 (5) Între directorul CSUDAD, pe de o parte, și conducătorii de doctorat membri ai 
CSUDAD sau studenții-doctoranzi, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare, 
îndrumare, evaluare sau control. 
 (6) Directorul SDD desemnează un membru al Secretariatului Facultăţii de Drept care 
asigură secretariatul CSUDAD. Utilizarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face în 
condiţiile legislaţiei în vigoare. 
 
 Art. 5. - (1) Regulamentul CSUDAD se aprobă şi se modifică de Consiliul SDD, la 
propunerea sau cu avizul conducătorilor de doctorat membri ai CSUDAD. 
 (2) Regulamentul CSUDAD se completează cu Regulamentul SDD. 
 
 Art. 6. - Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul SDD, în şedinţa din data de 
28.09.2012, pe baza propunerii conducătorilor de doctorat care desfășoară activități didactice la 
disciplinele de învățământ din Planul de învățământ al Programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate din cadrul Programului de studii doctorale în domeniul Dreptului, și intră 
în vigoare pe data de 01.10.2012. 
 
 

Directorul Şcolii Doctorale de Drept, 
Prof.univ.dr. Dana TOFAN 

 


