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REGULAMENT 
privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de doctorat 
în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept 

 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. (1) În cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti este organizată 
Şcoala doctorală. 
  (2) Organizarea ciclului de studii doctorale se face în conformitate cu 
prevederile următoarelor acte normative: Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, 
cu completările şi modificările ulterioare; Legea nr. 288/2004 privind organizarea 
ciclurilor universitare de studii; H.G. nr. 567/2005, Ordinul M.E.C. 4491/6.07.2005. La 
acestea se adaugă Regulamentul Universităţii din Bucureşti privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, din septembrie 2005. 
Art. 2. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de 
doctorat. 
Art. 3. (1) Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul 
fundamental Ştiinţe juridice, specializarea Drept. 
            (2) Studiile doctorale promovează interdisciplinaritatea între subdomeniile 
Drept privat, Drept public şi Drept penal şi prin cursuri de studii avansate şi programe 
comune de cercetare. 
 
 
 

CAPITOLUL II 
 

Organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a 
Facultăţii de Drept 

 
Art. 4. (1) Şcoala doctorală este o structură instituţională aflată în subordinea Facultăţii 
de Drept, ea reunind toţi conducătorii de doctorat, titulari sau asociaţi facultăţii. 
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 (2) La nivelul Şcolii doctorale este constituit un Consiliu Ştiinţific care este 
responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire doctorală în domeniul 
Drept, într-o orientare modernă, de tip interdisciplinar sau transdisciplinar. 
 (3) Consiliul Ştiinţific al Şcolii doctorale alege un Birou executiv format din 3 – 
5 membri şi un director. Directorul este numit prin ordinul Rectorului. Durata 
mandatului membrilor Biroului este de 3 ani. 
 (4) Biroul executiv al Şcolii doctorale gestionează activitatea curentă de 
pregătire a doctoranzilor. 
Art. 5. Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept, ca şi celelalte şcoli doctorale din 
Universitatea Bucureşti se supune evaluării periodice a capacităţii instituţionale de a 
oferi un mediu integrat de studiu şi cercetare avansată, la nivel naţional şi internaţional. 
Art. 6.   Şcoala doctorală va informa anual, Universitatea din Bucureşti cu privire la 
stadiul ciclului de studii universitare de doctorat, urmând să prezinte şi o sinteză a 
tezelor de doctorat susţinute începând cu anul univ. 2007/2008. 
Art. 7. (1) Înmatricularea, organizarea şi gestionarea programelor doctoranzilor se face 
la nivelul facultăţii, respectiv al secretariatului. Pentru aceasta, un secretar va fi numit 
responsabil cu înmatricularea şi gestionarea activităţii doctoranzilor. 
  (2) În raport cu evoluţiile înregistrate la nivelul proceselor de ocupare a 
posturilor vacante din învăţământ, se va analiza posibilitatea suplimentării schemelor 
de personal la nivelul secretariatului, prin numirea unui secretar al Şcolii doctorale, 
dacă este necesar. 
Art. 8. (1) În organizarea studiilor doctorale, Facultatea de Drept poate intra în relaţii 
de parteneriat cu instituţii de învăţământ şi cercetare din ţară şi din străinătate, care au 
calitatea de I.O.S.U.D. 
 (2) Relaţiile de parteneriat se organizează sub forma consorţiilor de studii 
doctorale. 
 (3) Consorţiile de studii doctorale se iniţiază şi se organizează la nivelul Şcolii 
doctorale, cu avizul conform al Consiliului Profesoral al Facultăţii şi pe baza unui 
regulament aprobat de Senat. Crearea lor se validează de către Senatul Universităţii.   
  
 
 

CAPITOLUL III 
 

Conducătorul de doctorat 
 

Art. 9.  (1) Conducătorul de doctorat este un profesor universitar, un profesor 
universitar consultant, un academician. 
  (2) Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică în Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti . 
Art. 10.(1) Numărul de doctoranzi înmatriculaţi simultan la un conducător de doctorat 
este de maximum 15. 
   (2) Conducătorul de doctorat poate primi spre îndrumare noi doctoranzi până 
la vârsta de pensionare, cu excepţia profesorilor consultanţi, în condiţiile prevăzute de 
lege. 
   (3) Prin încetarea contractului de muncă sau a calităţi de profesor consultant la 
Facultatea de Drept se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar 
doctoranzii sunt redistribuiţi altor conducători de doctorat din cadrul Şcolii doctorale. 
Această prevedere se aplică doctoranzilor înscrişi începând cu anul 2005. 
Art. 11.   Conducătorul ştiinţific are obligaţia să: 

- propună teme de cercetare ştiinţifică, precum şi direcţii de cercetare sau 
teme pentru rapoarte de cercetare; 
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- asigure consiliere academică referitoare la programul de pregătire 
universitară ( cursuri adecvate, ordinea cursurilor, elaborarea unor referate şi 
proiecte), programul de cercetare ştiinţifică (corpusul investigaţiei, metoda 
de cercetare, cadrul teoretic, strategia de elaborare a tezei şi rapoartele 
ştiinţifice intermediare); 

- comunice la timp calificativele, să facă transparente procedurile şi 
standardele de evaluare. 

Art. 12.   Conducătorul ştiinţific are dreptul să: 
-   nu primească spre îndrumare noi doctoranzi, dacă apreciază că numărul de 

doctoranzi pe          care îi are deja sub îndrumare este suficient. 
- refuze temele propuse de candidaţi dacă acestea nu se înscriu în câmpul său 

de competenţă sau interes academic; 
- fixeze prin dialog cu doctorandul, planul de lucru şi calendarul de cercetare; 
- propună sancţionarea doctoranzilor care nu se integrează în calendarul de 

cercetare sau  care nu respectă normele ştiinţifice şi etice stabilite în codul 
de etică al Universităţii din Bucureşti. 

 
 

 
 

CAPITOLUL IV 
 

Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat 
 

Art. 13.  Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept este responsabilă de asigurarea unor 
standarde înalte de calitate în organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat. 
Art. 14.  Redobândirea dreptului de a admite noi doctoranzi sau redobândirea dreptului 
de a conduce lucrări de doctorat se face în condiţiile stabilite de art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 567/2005. 

 
 
 

CAPITOLUL V 
 

Admiterea la studii universitare de doctorat. 
 
Art.  15.    Admiterea la studii universitare de doctorat se face anual, de regulă, în luna 

septembrie, cu aplicarea corespunzătoare a art. 12, liniuţele 1 şi 2. 
Art. 16. (1) Admiterea la doctorat se organizează cu respectarea următoarelor principii 
de bază stabilite prin prezentul regulament: 

- toţi candidaţii la Şcoala doctorală susţin probe similare; 
- în vederea pregătirii candidaţilor pentru concursul de admitere la doctorat, 

conducerea Şcolii doctorale va întocmi bibliografii orientative, afişate 
înaintea perioadei de înscriere prevăzute pentru fiecare sesiune; 

- evaluarea candidaţilor se face pe subdomenii de către comisiile constituite 
din conducătorii de doctorat, la nivelul catedrelor; 

   (2) Facultatea şi Consiliul Şcolii doctorale elaborează şi transmit conducerii 
Universităţii, metodologiile proprii de admitere la doctorat, cu cel puţin 6 luni înainte 
de organizarea concursului. 

Art.17. (1) Concursul de admitere la doctorat cuprinde o serie de probe specifice 
domeniului/subdomeniului de studii de doctorat şi un examen de competenţă 
lingvistică. 
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     (2)  Proba de admitere constă din evaluarea cunoştinţelor din domeniile 
indicate în bibliografie, pe baza unor examene scrise sau orale, din prezentarea unui 
proiect tematic de cercetare care trebuie să includă o definire teoretică şi critică, o 
evaluare a tendinţelor ştiinţifice din câmpul de cercetare propus. 
Art. 18. Înscrierea la concursul de admitere la doctorat se poate face în acelaşi domeniu 
în care au fost obţinute diplomele de licenţă şi de masterat sau într-un domeniu diferit. 
Precondiţiile privind tipul diplomelor de licenţă sau de masterat necesare înscrierii la 
concursul de admitere la doctorat se stabilesc de Consiliul Şcolii doctorale, cu avizul 
Universităţii. 
Art. 19. (1) Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Centrul de Limbi Străine 
al Universităţii din Bucureşti, sub forma paşaportului/portofoliului lingvistic european. 
Sunt acceptate şi certificatele de competenţă lingvistică eliberate de instituţiile 
recunoscute de Universitatea din Bucureşti. Standardul minim este la nivelul B2. 
 (2) Dacă un candidat a obţinut în ultimii 2 ani un certificat de competenţă 
lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai 
este necesar. 
Art.20. (1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată începând cu anul 2003, au 
dreptul să participe la concursul de admitere la studii doctorale numai dacă au şi 
diplomă de masterat. 
  (2) Absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată înainte de  anul 2003, au dreptul 
să participe la concursul de admitere la studii doctorale, fără să fi absolvit ciclul de 
studii universitare de masterat, conform deciziei Senatului universitar din luna aprilie 
2002. 
             (3) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat 
au dreptul să se reînscrie, o singură dată, la un nou concurs de admitere numai pe 
locurile cu taxă. Candidaţilor reînscrişi la doctorat li se pot recunoaşte creditele 
obţinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. 
Art. 21. Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat şi decizia de 
înmatriculare în ciclul de studii universitare de doctorat se face de către Conducerea 
Şcolii doctorale şi se aprobă de Decanul Facultăţii de Drept şi Rectorul Universităţii din 
Bucureşti. 
Art. 22. (1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi repartizaţi, într-o primă fază, pe 
conducătorul ştiinţific de doctorat solicitat în funcţie de compatibilitatea dintre direcţia 
de cercetare propusă de către candidat şi specialitatea cadrului didactic. 
   (2) Repartizarea definitivă pe conducători ştiinţifici se va face la finele 
programului de pregătire universitară avansată şi după acceptarea de către o comisie de 
specialitate din cadrul Şcolii doctorale a proiectului de cercetare propus de către 
doctorand. 
Art. 23. Numărul locurilor în regim cu taxă pe conducător ştiinţific (cu frecvenţă şi fără 
frecvenţă) va fi stabilit de către Consiliul Şcolii doctorale, în concordanţă cu 
capacitatea de organizare şi de şcolarizare şi cu numărul locurilor disponibile, cu 
respectarea prevederilor art.5 din HG 567/2005. 
Art. 24. Începând cu anul universitar 2005-2006, regimul de studii al cetăţenilor străini 
care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăţenilor români, 
potrivit reglementărilor M. Ed. C.T. 
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CAPITOLUL VI 
 

Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii doctorale 
 

Art.25. (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În 
condiţii speciale, la cererea motivată a doctorandului, durata poate fi prelungită cu 1-2 
ani, cu avizul conform al conducătorului ştiinţific şi al Biroului executiv al Şcolii 
doctorale şi cu aprobarea Rectorului. 

(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu 
avizul  conducătorului ştiinţific şi al Biroului executiv al Şcolii doctorale şi cu 
aprobarea Rectorului, pe o perioadă de maximum 2 ani. 

(3) Durata desfăşurării studiilor de doctorat se prelungeşte în caz de 
întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate conform 
prezentului regulament. 
Art. 26. (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale, încheiat 
între doctorand, conducătorul de doctorat, Directorul Şcolii doctorale şi Rector. În acest 
contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. 
 (2) Doctorandul are dreptul să obţină informaţii cu privire la calificativele 
obţinute. 
 (3) În cazul contestării unui calificativ, contestaţia trebuie rezolvată de Biroul 
executiv împreună cu conducătorul de doctorat, în termen de 30 de zile de la depunere. 
 (4) Potrivit regulamentului Universităţii, probele orale nu se contestă. 
 (5) Biroul executiv, conducătorul de doctorat şi secretariatul Şcolii doctorale au 
obligaţia să monitorizeze realizarea de către doctorand, la timp şi în bune condiţii, a 
obligaţiilor prevăzute în contractul de studii. 
Art. 27.  Doctoratul se organizează şi se desfăşoară de regulă, în limba română. În 
contractul de studii doctorale se poate prevedea organizarea şi desfăşurarea doctoratului 
într-o limbă de circulaţie internaţională. În acest caz rapoartele de cercetare, teza şi 
susţinerea ei vor avea loc în limba română sau li se va asigura traducerea în limba 
română. 
Art. 28.  (1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul Şcolii 
doctorale pe baza planului de învăţământ stabilit de Consiliul Şcolii doctorale şi aprobat 
de Rector. Durata studiilor universitare avansate este de 2 semestre. 
 (2) Programul de pregătire universitară avansată este organizat în sistemul 
creditelor de studii transferabile - ECTS, fiecare semestru fiind cuantificat cu 30 de 
credite şi cuprinzând un program săptămânal de 8-10 ore de pregătire. În programul 
săptămânal de pregătire sunt incluse activităţile care să asigure formarea ştiinţifică a 
doctorandului: 
 - cursuri oferite de Şcoala doctorală; 
 - cursuri complementare, recunoscute prin transfer de credite, oferite de alte 
şcoli doctorale, programe de master; 
 - cursuri opţionale; 
 - seminarii doctorale; 
 - activităţi de cercetare sub îndrumare; 
 - participări la evenimente ştiinţifice; 
  - prezentări de rapoarte de cercetare. 
 (3) Condiţia minimă de absolvire a programului de pregătire avansată este 
obţinerea a cel puţin 60 de credite. 
 (4) Durata programului de pregătire universitară avansată este de 2 semestre. 
Art. 29. (1) Evaluarea doctoranzilor în anul de pregătire universitară avansată se face 
pe bază de examene/colocvii semestriale, susţinute scris sau oral. Susţinerea se poate 
face şi pe baza referatelor la cursurile programate. 
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 (2) Calificativele acordate doctorandului sunt admis sau respins. În cazul 
respingerii, examenul/colocviul nu este promovat şi se poate repeta o singură dată, în 
sesiunile următoare ale programului de pregătire universitară avansată. 
 (3) Cu  aceleaşi calificative se evaluează şi referatele ştiinţifice din domeniul în 
care doctorandul urmează să elaboreze teza de doctorat. 
 (4) Conducătorul de doctorat fixează, în acord cu specificul domeniului şi al 
direcţiei de cercetare proiectată de doctorand, cursurile adecvate, fie din programul 
Şcolii doctorale, fie din programul unei şcoli doctorale dintr-un domeniu 
complementar, fie din programul de master din domeniul respectiv. 
Art. 30. (1) Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul 
de învăţământ al Şcolii doctorale poate cuprinde şi modul de pregătire complementară 
bazată pe activitatea independentă a doctoranzilor. 
 (2) Pregătirea complementară trebuie să permită doctorandului obţinerea unor 
competenţe de vârf în domeniul specializării, creşterea calităţii şi performanţelor în 
domeniul de activitate, inclusiv în cercetarea ştiinţifică. 
 (3) Doctoratul este un tip distinct de învăţare prin şi pentru cercetare, care 
permite doctorandului să obţină atât competenţe de vârf în domeniul specializat de 
studiu, cât şi aptitudini personale şi manageriale generice pentru: 
 a) a elabora proiecte de cercetare în vederea obţinerii de mijloace pentru 
finanţarea lor; 
 b) a descoperii soluţii inovative şi a le comunica eficient; 
 c) a asigura un bun management al timpului şi al resurselor implicate în 
cercetare; 
 d) a monitoriza permanent calitatea şi performanţa în propria activitate şi în 
activitatea echipei din care face parte. 
Art. 31. (1) Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de 4 semestre şi este 
organizat în domeniul de cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat. 
 (2) Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică acesta 
susţine un proiect de cercetare ştiinţifică la sfârşitul perioadei de pregătire universitară 
avansată. 
 (3) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul 
de doctorat şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, cu 
domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat şi cu strategia de cercetare 
ştiinţifică a Şcolii doctorale şi a Universităţii din Bucureşti. 
 (4)  Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din 
conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi doi specialişti. 
Aceştia trebuie să fie conferenţiari sau profesori din cadrul facultăţii. 
 (5) Rezultatele evaluării se exprimă prin unul din următoarele calificative:         
„ Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător”, „Nesatisfăcător”. Calificativele „ Foarte bine” şi 
„Bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică. 
În cazul calificativelor  de „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”, doctorandul prezintă un 
nou proiect în termen de 3 luni. 
 (6) Dacă şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare 
ştiinţifică se acordă calificativul de „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”, doctorandul 
este exmatriculat din programul de studii universitare de doctorat. În acest caz, el 
primeşte, la cerere, un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară 
avansată.  
Art. 32. (1) Programul de cercetare se realizează sub îndrumarea unui conducător de 
doctorat. 
 (2) Consiliul Şcolii doctorale poate decide înlocuirea conducătorului de doctorat 
iniţial numit, pentru a asigura compatibilitatea dintre tema tezei de doctorat şi 
programul de cercetare al conducătorului de doctorat. 
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 (3) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de doi 
conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului de 
cercetare. Cei doi conducători pot să fie afiliaţi la aceeaşi instituţie organizatoare de 
doctorat sau la o altă instituţie organizatoare de doctorat. 
 (4) În cazul în care cei doi conducători sunt afiliaţi la instituţii diferite, se 
încheie un acord de cotutelă prin intermediul Universităţii din Bucureşti. Acest acord 
va prevedea faptul că, la instituţia secundară, programul de studii avansate este 
recunoscut prin certificarea de către instituţia principală a 60 sau 90 de credite obţinute 
de către doctorand. 
 (5) Programul de cercetare începe după acceptarea de către Biroul executiv al 
Şcolii doctorale a proiectului de cercetare ştiinţifică care devine, în acelaşi timp, temă 
pentru realizarea tezei de doctorat. 
 (6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de 
doctorand semestrial în cadrul Şcolii doctorale, sub forma unor rapoarte ştiinţifice. 
Biroul executiv al Şcolii doctorale stabileşte – la propunerea conducătorului ştiinţific - 
numărul, frecvenţa şi cerinţele ştiinţifice minimale ale rapoartelor intermediare de 
cercetare ştiinţifică. Şcoala doctorală stimulează publicarea rapoartelor intermediare în 
reviste de specialitate, cu referenţi. 
 (7) Monitorizarea şi evaluarea doctorandului pe durata programului de cercetare 
ştiinţifică este efectuată astfel: 
- în anul II, prin evaluarea unui număr de 2 rapoarte intermediare de cercetare de către 
conducătorul de doctorat şi a unui raport intermediar de cercetare într-o comisie  
formată din 3 membrii,   în vederea valorificării lor prin publicare, includere într-un 
proiect mai larg de cercetare al catedrei, etc. 
- în anul III, prin întâlniri periodice între conducătorul ştiinţific şi doctorand în vederea 
elaborării tezei de doctorat.  
 (8) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin susţinerea publică a 
tezei de doctorat. 
Art. 33. Studiile universitare de doctorat organizate în cotutelă internaţională se 
desfăşoară potrivit prevederilor art. 25 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat al Universităţii din Bucureşti. 
Art. 34. (1) Cheltuielile ocazionate de organizarea programului de studii universitare 
avansate, de susţinerea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi 
susţinerea publică a tezei de doctorat se suportă din bugetul Şcolii doctorale. 
 (2) Din resursele financiare proprii, Şcoala doctorală trebuie să asigure: 
  -organizarea periodică a unor sesiuni de comunicări ştiinţifice; 
  - publicarea unor volume de articole sau finanţarea unor reviste cu 
referenţi; 
  - achiziţionarea de resurse bibliografice de interes specific; 
  - organizarea susţinerii tezelor de doctorat.  
 (3) Normarea activităţilor la Şcoala doctorală se realizează potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare. Coeficientul de normare pentru ora convenţională de curs este de 2,5. 
Doctoranzii în stagiu, înscrişi înainte de 2005, se normează potrivit reglementărilor în 
vigoare la data înscrierii acestora. 
Art.35. (1) Studiile universitare de doctorat se organizează în forma de învăţământ cu 
frecvenţă şi fără frecvenţă, în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu 
taxă. 
 (2) Doctoratul în forma de învăţământ fără frecvenţă se organizeză numai în 
regim cu taxă. 
 (3) Numărul locurilor pentru doctoratul în regim cu taxă şi cuantumul acesteia 
se aprobă de către Senatul universitar, la propunerea Consiliului Şcolii doctorale, cu cel 
puţin 3 luni înaintea colocviului. 



 8

 (4) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat – 
programul de studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică – sunt 
obligatorii pentru toate formele şi regimurile de studii doctorale. 
Art. 36. Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, forma de învăţământ poate fi 
schimbată cu avizul Biroului executiv al Şcolii doctorale şi cu aprobarea Rectorului. 
Art. 37. (1) Doctorandul poate solicita Consiliului Şcolii doctorale schimbarea 
conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an 
sau nu respectă clauzele din contractul de studii. 
 (2) Consiliul Şcolii doctorale aprobă schimbarea după obţinerea acordului scris 
al noului conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu. 
 (3) Schimbarea conducătorului de doctorat în condiţiile menţionate la alin. 1 se 
poate face şi la  iniţiativa Biroului executiv al Şcolii doctorale. 
Art. 38. (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei tezei de doctorat o singură 
dată în timpul programului de cercetare ştiinţifică, pe baza susţinerii cu succes a unui 
nou proiect de cercetare ştiinţifică. 
 (2) Schimbarea temei tezei  de doctorat se aprobă de către Consiliul sau Biroul 
executiv al Şcolii doctorale, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat 
doctorandul şi nu implică modificarea duratei de studiu. 
 (3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei de doctorat se face cu 
acordul ambelor instituţii. 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
 

Doctorandul 
 
Art. 39. Persoana admisă la doctorat are pe toată durata ciclului de studii universitare 
de doctorat calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare în 
perioada programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe 
perioada programului de cercetare ştiinţifică. 
Art. 40. Doctorandul are dreptul să: 

- propună teme de cercetare sau proiecte în consens cu interesele sale 
academice sau profesionale; 

- să îşi schimbe tema de cercetare ştiinţifică sau conducătorul ştiinţific în 
conformitate cu prevederile din prezentul regulament; 

- să îşi organizeze traseul de cercetare/proiectare conform intereselor sale 
academice; 

- să conteste calificativele obţinute, în conformitate cu prevederile legale şi cu 
procedurile Şcolii doctorale. 

 Art. 41. Doctorandul are obligaţia să: 
- respecte standardele academice de documentare şi elaborare ale unei teze de 

doctorat; 
- respecte calendarul de lucru fixat în comun acord cu conducătorul ştiinţific; 
- prezinte la termenele stabilite rapoarte intermediare de cercetare, capitole 

sau părţi din teza de doctorat; 
- la cererea conducătorului de doctorat, doctorandul poate presta 2-6 ore de 

seminar săptămânal. 
Art. 42. (1) Doctorandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă 
de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de Şcoala doctorală, în funcţie de 
posibilităţile de finanţare ale Universităţii. 
     (2) Conform prevederilor din contractul de studii, bursa de doctorat se acordă 
fie pe întreaga perioadă a ciclului de studii, fie pe una dintre componentele acestui 
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ciclu. Bursa se suspendă pe perioadele de întrerupere şi nu se acordă pe perioadele de 
prelungire a studiilor doctorale. 
     (3) Bursa de doctorat se acordă din veniturile Universităţii din Bucureşti, 
provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, 
sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii. 
     (4)  Doctorandul bursier exmatriculat din ciclul de studii doctorale pierde 
calitatea de doctorand şi, în mod automat, pierde şi dreptul la bursă. 
Art. 43. Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile prevăzute în contractul de studii 
şi care susţin cu succes teza de doctorat primesc titlul de doctor în domeniul de studiu 
abordat. 

 
 
 

  
CAPITOLUL VIII 

 
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat 

 
Art. 44. (1) Teza de doctorat se elaborează în conformitate cu cerinţele specifice 
Facultăţii de Drept. Aspectele concrete privind profunzimea şi întinderea cercetării sunt 
stabilite de către conducătorul ştiinţific de doctorat. 
 (2) Teza de doctorat finalizată se supune unei dezbateri preliminare în colectivul 
catedrei de specialitate, înainte de a fi analizată de către membrii comisiei de doctorat. 
 (3) Teza de doctorat se prezintă, în formă scrisă, conducerii Şcolii doctorale, 
însoţită de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi de o sinteză a 
dezbaterilor preliminare. 

(4) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la instituţia 
la care a fost făcută înmatricularea la studiile universitare de doctorat, împreună cu 
referatele de acceptare ale celor doi conducători de doctorat şi de sintezele dezbaterilor 
preliminare organizate în cele două instituţii partenere la cotutelă. 
Art. 45. (1) Teza de doctorat este trimisă spre evaluare membrilor unei comisii de 
specialişti. Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de 
conducerea Şcolii doctorale şi aprobată de către Rector. 
 (2) Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi 
3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi specialişti îşi desfăşoară activitatea în afara 
Universităţii din Bucureşti. 
 (3) Preşedintele comisiei de doctorat este Directorul Şcolii doctorale, Decanul 
facultăţii, un prodecan sau un membru al Consiliului Ştiinţific al Şcolii doctorale a 
Facultăţii de Drept. 
 (4) Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de 
doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar 
sau de cercetător ştiinţific principal gradul I. 

(5) Din comisia de doctorat pot face parte şi specialişti din alte ţări care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4). 

(6)În cazul doctoratului în cotutelă, comisia de doctorat este formată din 
specialişti din ambele instituţii. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 
specialişti dintr-o terţă instituţie de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de 
doctorat este reprezentantul Şcolii doctorale la care a fost înmatriculat iniţial 
doctorandul. 

(7) Referenţii au obligaţia să depună referatele de analiză la conducerea Şcolii 
doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat. În cazul 
în care un referent oficial apreciază că teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui 
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refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea Şcolii doctorale cu acordul 
scris al conducătorului de doctorat şi al referenţilor oficiali implicaţi. 

(8) În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine 
indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului ştiinţific şi cu aprobarea 
Consiliului Şcolii doctorale. 
            (9) Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai dacă toate 
referatele oficiale sunt favorabile. 

(10) Conducerea Şcolii doctorale asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat 
prin biblioteca facultăţii sau prin afişare electronică pe site-ul Universităţii din 
Bucureşti sau prin difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat. 

(11) Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, în formă scrisă 
şi electronică, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză sau 
franceză), pe care îl trimite la specialişti în domeniu din ţară sau din străinătate, pentru 
obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblu a rezultatelor 
prezentate în teză. 

(12) Punctele de vedere obţinute conform alin. (11) se transmit preşedintelui 
comisiei de doctorat. Ele au un rol consultativ. 

(13) În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie 
internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod 
obligatoriu şi în limba română. 
Art. 46. (1) Teza de doctorat se susţine public în faţa comisiei de doctorat. 

(2) Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul Şcolii doctorale 
cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat. 

(3) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 
membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a 
conducătorului ştiinţific. 

(4) În cazul tezei redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea 
publică se face în respectiva limbă, cu asigurarea traducerii în limba română. 
Art.47. (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează 
şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. 
Calificativele care pot fi atribuite  sunt: „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. 

(2) În cazul în care comisia a hotărât atribuirea calificativului „Foarte bine” sau 
„Bine”, preşedintele comisiei comunică auditoriului hotărârea de a acorda 
doctorandului titlul de doctor. 

(3) Conducerea Şcolii doctorale întocmeşte formalităţile necesare validării de 
către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare a hotărârii de acordare a titlului de doctor. 

(4) În cazul acordării calificativului „Satisfăcător”, comisia de doctorat va 
preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate şi va stabili o nouă 
susţinere publică a tezei de doctorat. 

(5) Doctorandul care  a susţinut cu succes teza de doctorat are obligaţia să o 
depună în formă electronică la secretariatul Şcolii doctorale pentru a fi inclusă în 
biblioteca virtuală a universităţii. Regimul dreptului de autor este reglementat prin 
contractul de studii de doctorat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11

CAPITOLUL IX 
 

Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei 
 

Art. 48. (1) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor, împreună cu 
documentele necesare, se înaintează Biroului de studii doctorale al Universităţii din 
Bucureşti. 

(2) Biroul de studii doctorale transmite dosarul de doctorat Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în vederea  validării hotărârii comisiei de doctorat 
de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare. 
Art. 49. (1) Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi se 
eliberează de Universitatea din Bucureşti, pe baza ordinului ministrului educaţiei şi 
cercetării. 

(2) Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută în cadrul unei ceremonii 
publice. 
 
 

* 
*       * 

 
 

Prezentul regulament a fost aprobat de către  Consiliul Ştiinţific al  Şcolii 
doctorale a Facultăţii de Drept  în şedinţa sa din 16 octombrie 2008. 
 
 
 
 
 
 

 
 
D E CA N,                                                          DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ, 
Conf. univ. dr. Flavius A. Baias                                         Prof. univ. dr. Emilian Stancu 
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