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REGULAMENTUL 

Şcolii doctorale DREPT 

2012 
 
1. Preambul  

Art. 1 
Studiile universitare de doctorat, în specializarea drept, sunt organizate de şcoala doctorală de 
DREPT (SD DREPT), componentă a Institutului de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-
Bolyai (ISD UBB). 
Art. 2 
Studiile universitare de doctorat în drept se pot desfăşura într-una dintre limbile: română, 
maghiară, germană sau altă limbă de circulaţie internaţională. 
Art. 3 
Programele de studii universitare de doctorat organizate de SD DREPT conduc la obţinerea unui 
doctorat ştiinţific. 
Art. 4 

(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, 
în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.  
(2) Nu se poate beneficia de finanţare de la buget decât pentru un singur program integral de 
studii universitare de doctorat. 
Art. 5 

(1) Este interzis ca un candidat la studiile universitare de doctorat să fie soţ, afin sau rudă, până la 
gradul al III-lea inclusiv, cu un membru al comisiei de admitere în faţa căreia trebuie să susţină 
probele de admitere la doctorat. 
(2) Este interzis ca un student-doctorand să fie soţ, afin sau rudă, până la gradul al III-lea inclusiv, 
cu un membru al comisiei sale de îndrumare ori al comisiei de susţinere publică a tezei sale de 
doctorat. 
(3) Persoane care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot fi 
numite în aceeaşi comisie de admitere la doctorat, comisie de îndrumare a unui student-doctorand 
sau o comisie de doctorat. 
 
2. Structura şi funcţionarea şcolii doctorale de DREPT 

Art. 6 
(1) Menirea şcolii doctorale DREPT este de a asigura perfecţionarea şi extinderea pregătirii, 
atestate prin diploma de master, prin activităţi de predare, de seminarizare, de evaluare, de 
cercetare ştiinţifică, şi de valorificare a cercetării. 
(2) Rezultatele şcolii doctorale se reflectă în ştiinţifice nivelul ştiinţific al publicaţiilor şi al tezelor 
de doctorat elaborate de studenţii-doctoranzi ce au urmat şcoala. 
(3) În fiecare an universitar, se poate organiza pentru studenţi-doctoranzi o sesiune de comunicări 
ştiinţifice, deschisă şi altor cercetători din UBB sau din afara ei. 
Art. 7 

(1) Şcoala doctorală DREPT se compune din: 
a) conducători de doctorat titulari; 
b) cadre didactice universitare afiliate şi cercetători afiliaţi, implicaţi în realizarea activităţilor 
didactice sau de cercetare prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale SD; 
c) studenţi-doctoranzi. 
(2) Conducătorii de doctorat titulari, cadrele didactice universitare afiliate, cercetătorii afiliaţi şi, 
care activează în cadrul SD, sunt cuprinşi în statul de funcţii al şcolii, iar studenţii-doctoranzi într-
o anexă a acestui stat. 
(3) Studentul-doctorand face parte din acea şcoală doctorală DREPT, dacă conducătorul său de 
doctorat este titular al acestei şcoli. 
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Art. 8 
(1) Activităţile didactice, prevăzute în programele de studii universitare de doctorat, sunt normate 
conform art. 287 (7) LEN. Activităţile de conducere şi de îndrumare din programul individual de 
cercetare ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi se normează, conform art. 287 (15) LEN, pentru 
maxim opt studenţi-doctoranzi, în limita a 12 ore convenţionale pe semestru. 
(2) Activitatea referenţilor oficiali şi a membrilor comisiilor de îndrumare se face potrivit art. 42. 
(3) Şcoala doctorală poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi personal 
nedidactic, dacă finanţarea posturilor corespunzătoare este asigurată. 
(4) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, în limita a 6 ore fizice pe săptămână. 
Art. 9 
(1) Şcoală doctorală este condusă de consiliul SD. Consiliul este condus de directorul acesteia, 
care este membru de drept al consiliului SD.  
(2) Consiliul şcolii doctorale este alcătuit din: 
a) conducători de doctorat titulari în acea scoală doctorală, în proporţie de maximum 50%; 
b) studenţi-doctoranzi ai scolii doctorale în proporţie de 20%, rotunjită prin adaos dacă ea nu este 
un număr întreg; 
c) restul este format din membri din afara scolii doctorale, selectaţi dintre personalităţi ştiinţifice 
a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi ale 
lumii juridice. 
(3) Ponderea în cadrul consiliului SD a conducătorilor de doctorat titulari care provin din acea 
şcoală doctorală este stabilită de CSUD. Numărul minim al membrilor consiliului SD este de 
patru: directorul scolii doctorale, încă un conducător de doctorat titular, un student-doctorand şi o 
personalitate din afara scolii doctorale. 
(4) Directorul SD este numit de CSUD dintre conducătorii de doctorat titulari în cadrul şcolii 
doctorale. Ceilalţi membri ai consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret 
şi egal al conducătorilor de doctorat titulari în SD. 
(5) Cadrele didactice universitare sau cercetătorii, membri ai consiliului SD, trebuie să aibă 
dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau străinătate, şi să îndeplinească acele standarde 
minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare. 
(6) Mandatul consiliului şcolii doctorale este de 5 ani. Studenţii-doctoranzi care sunt membri ai 
consiliului SD şi îşi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului consiliului 
pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat. 
(7) Locurile devenite vacante în cadrul consiliului SD se ocupă potrivit prevederilor alin. (4), iar 
mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului şcolii doctorale. 
(8) Consiliul şcolii doctorale se întruneşte de cel puţin 3 ori pe an. Reuniunile consiliului sunt 
convocate de directorul SD sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. 
Reuniunile consiliului sunt conduse de directorul şcolii doctorale. 
Art. 10 
Consiliul şcolii doctorale are ca principale atribuţii: 
a) elaborează regulamentul scolii doctorale; 
b) decide acordarea şi retragerea calităţii de cadru didactic universitar afiliat sau de cercetător 
afiliat, în caz de abateri disciplinare; 
c) avizează, la propunerea conducătorilor de doctorat titulari, înmatricularea la studiile 
universitare de doctorat a candidaţilor selectaţi prin concursul de admitere; 
d) avizează, la propunerea conducătorilor de doctorat titulari, exmatricularea studenţilor-
doctoranzi; 
e) realocă conducerea unui doctorat aflat în desfăşurare altui conducător de doctorat, în situaţia în 
care conducătorul de doctorat a împlinit vârsta de 65 ani şi nu doreşte să îşi continue activitatea 
de conducere de doctorate. Consimţământul noului conducător  de doctorat trebuie exprimat în 
scris, la cererea studentului-doctorand. 
f) avizează statul de funcţii al scolii doctorale; 
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g) elaborează conţinutul fiecărui program de studii universitare de doctorat (disciplinele, care 
constituie obiectul activităţii didactice din programul de studii universitare de doctorat, numărul 
de ore afectate cursului, seminarului şi lucrărilor aplicative din cadrul unei discipline, numărul de 
credite transferabile alocate disciplinelor şi lista cadrelor didactice care predau în cadrul 
programului), inclusiv ponderea activităţilor individuale, a activităţilor în formaţiuni de studii şi a 
activităţilor de cercetare desfăşurate sub coordonarea conducătorilor de doctorat; 
h) aprobă planurile individuale de studii universitare de doctorat ale studenţilor-doctoranzi; 
i) stabileşte proceduri de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale în scopul evaluării tezelor 
de doctorat şi a avizării lor în vederea susţinerii publice; 
j) urmăreşte respectarea întocmai a structurii programelor de studii de doctorat; 
k) asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat, pe baza căreia şcoala 
doctorală va revizui, modifica şi adapta structura programelor de studii universitare de doctorat; 
l) aprobă comisiile de doctorat; 
m) îl asistă pe evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea autorizării provizorii, 
acreditării sau reacreditării SD. 
Art. 11 

(1) Consiliul şcolii doctorale decide schimbarea conducătorului de doctorat al unui student-
doctorand, cu un alt conducător de doctorat din acelaşi domeniu de doctorat.  
(2) Se poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat în situaţiile: 
a) conducătorul iniţial de doctorat a împlinit vârsta de 65 ani şi nu doreşte să îşi continue 
activitatea de conducere de doctorate; 
b) la cererea directorului SD, dacă acesta a constatat indisponibilitatea conducătorului de doctorat 
pe o perioadă mai lungă decât un an calendaristic; 
c) la cererea motivată a conducătorului de doctorat, în cazul în care acesta a constatat 
neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de studentul-doctorand, ori pentru alte 
motive, care interesează raportul dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand; 
d) la cererea motivată a studentului-doctorand, în cazul în care probează neîndeplinirea 
obligaţiilor legale sau contractuale asumate de conducătorul de doctorat; 
e) la cererea comună a studentului-doctorand şi a conducătorului său de doctorat, în care, pe baza 
unor motive bine întemeiate, se propune un nou conducător de doctorat. 
(3) În situaţiile de la alin. (1), lit. a), b) şi c) noul conducător de doctorat poate fi propus fie de 
consiliul SD, fie de studentul-doctorand. În toate cazurile, consimţământul noului conducător de 
doctorat trebuie exprimat în scris. 
(4) Schimbarea conducătorului de doctorat poate fi aprobată numai cu acordul scris, dat în 
prealabil de noul conducător de doctorat. Dacă noul conducător de doctorat activează în altă SD 
este necesară şi aprobarea conducerii acesteia. 
(5) După schimbarea conducătorului de doctorat al unui student-doctorand, noul conducător de 
doctorat stabileşte, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării schimbării conducătorului 
de doctorat, o nouă comisie de îndrumare a acelui student-doctorand, din care pot face parte şi 
membri ai vechii comisii de îndrumare, dacă aceştia acceptă. 
Art. 12 

(1) Regulamentul şcolii doctorale este elaborat de consiliul SD, după consultarea conducătorilor 
de doctorat titulari. 
(2) Regulamentul scolii doctorale se avizează prin votul majorităţii conducătorilor de doctorat 
titulari ai SD şi se aprobă de CSUD. 
(3) Fiecare conducător de doctorat titular are un singur vot. Conducătorii de doctorat pensionaţi, 
chiar dacă fac parte din SD, nu au drept de vot. 
Art. 13 
(1) Titularii cursurilor care se predau în cadrul şcolilor doctorale trebuie să fie conducători de 
doctorat sau profesori universitari cu activitate ştiinţifică probată. 
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(2) Seminarile şi lucrările de cercetare sunt dirijate de conducători de doctorat sau de 
conferenţiari universitari ori de cercetători ştiinţifici gradul II, chiar dacă nu sunt abilitaţi pentru a 
conduce doctorate. 
(3) Activităţile academice ale şcolii doctorale sunt cuprinse în statul de funcţii al SD, care se 
aprobă de consiliul SD DREPT şi se semnează de directorul SD, directorul CSUD şi decanul 
facultăţii de drept din UBB. 
Art. 14 

(1) Activităţile didactice ale şcolii doctorale se desfăşoară pe parcursul a 12 săptămâni ale unuia 
dintre cele 2 semestre ale anului universitar. Pentru materiile care nu sunt organizate de SD 
DREPT, activităţile sunt organizate de SD parteneră, care fixează liber semestrul de predare şi 
examinare. 
(2) Limbile de predare pot fi română, maghiară, germană sau altă limbă de circulaţie 
internaţională. 
(3) Fiecare disciplină predată se poate încheia cu un examen. Prezentarea la examen nu este 
obligatorie pentru studentul-doctorand. Dacă studentul-doctorand doreşte să fie examinat, solicită  
directorului SD fixarea, la finele perioadei de predare, a datei pentru examen şi numirea unei 
comisii de examinare. Comisia de examinare va fi formată din titularul cursului şi încă un 
membru având cel puţin funcţia de conferenţiar universitar. Rezultatul examinării se apreciază cu 
unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător.  
Art. 15 
(1) SD DREPT ia măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii 
ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică al UBB. 
(2) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor 
abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand va 
fi exmatriculat. 
Art. 16 

Drepturile principale ale conducătorului de doctorat sunt: 
a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 
b) dreptul de a solicita şcolii doctorale includerea în oferta pentru concursul de admitere la 
doctorat a unor poziţii vacante de student-doctorand, aflate sub conducerea sa; 
c) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub conducerea sa şi 
de a propune înmatricularea candidatului declarat reuşit pe poziţia respectivă în urma concursului 
de admitere; 
d) dreptul de a stabili comisia de îndrumare a fiecărui student-doctorand condus; 
e) dreptul de a evalua activitatea studentului-doctorand, aflat sub conducerea sau îndrumarea sa, 
pe tot parcursul studiilor universitare de doctorat, urmărind exigenţele programului de studii 
universitare de doctorat si respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand; 
f) dreptul de a propune disciplinele din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate la care trebuie să participe studentul-doctorand; 
g) dreptul de a propune comisia de susţinere a tezei de doctorat; 
h) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a 
procesului de evaluare; 
i) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi 
în evaluarea externă; 
j) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne sau externe a propriei activităţi; 
k) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa 
într-un conflict de interese; 
l) dreptul de a solicita consiliului SD, pe baza unor motive întemeiate, întreruperea relaţiei de 
îndrumare a unui student-doctorand. 
Art. 17 
Obligaţii principale ale conducătorului de doctorat sunt: 
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a) să asigure, pe tot parcursul studiilor universitare de doctorat studentului-doctorand, care se află 
sub conducerea sau îndrumarea sa, o îndrumare ştiinţifică, profesională şi deontologică adecvată; 
b) să urmărească permanent modul în care studentul-doctorand îşi duce la îndeplinire activităţile 
din cadrul studiilor sale de doctorat; 
c) să depună diligenţele necesare pentru a-i asigura studentului-doctorand condiţiile, cunoştinţele 
şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării studiilor universitare de doctorat; 
d) să efectueze o evaluare dreaptă şi riguroasă a activităţii şi a rezultatelor fiecărui student-
doctorand aflat sub îndrumarea sa; 
e) să propună o listă de teme de cercetare pertinente ştiinţific; 
f) să asigure şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetare; 
g) să încurajeze mobilitatea internaţională a studenţilor-doctoranzi; 
h) să evite apariţia unor conflicte de interese în conducerea şi îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 
 

3. Admiterea la studiile universitare de doctorat 

Art. 18 
(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de ISD al 
UBB şi SD DREPT, în conformitate cu normele în vigoare.  
(2) Înscrierea la concursul de admitere la SD DREPT se poate face indiferent de domeniul în care 
candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master. 
(3) Fiecare conducător titular de doctorat stabileşte, cu cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării 
concursului de admitere, tematica, bibliografia şi criteriile de evaluare a candidaţilor şi cele de 
selecţie a candidaţilor pentru locurile oferite de ei la concursul de admitere. Criteriile se comunică 
în scris ISD şi sunt făcute publice prin grija acestuia. 
(4) Cetăţenia nu poate constitui criterii de selecţie sau motiv de discriminare. 
(5) Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul 
studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de student-doctorand, mai puţin în perioada de 
întrerupere a studiilor şi în cea de graţie. 
Art. 19 
(1) Concursul de admitere la doctorat constă în două probe: 
a) un examen scris de specialitate, pe baza unei tematici anunţate de conducătorul de doctorat cu 
cel puţin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere; 
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările ştiinţifice ale candidatului, aptitudinile 
lui de cercetare şi tema propusă pentru teza de doctorat. 
(2) Probele se susţin în faţa unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, 
care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere, şi cel puţin alţi doi specialişti din UBB, 
care sunt cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Preşedintele comisiei 
de admitere este conducătorul de doctorat.  
(3) Activitatea de publicistică juridică a candidatului, desfăşurată anterior admiterii, poate 
constituit un criteriu suplimentar de evaluare a candidatului la admitere. 
(4) Pentru candidaţii străini, care nu cunosc limba română şi nici sistemul juridic intern, probele 
de concurs se susţin într-o limbă de circulaţie internaţională. Subiectele de examen, în acest caz, 
vor ţine cont de filiera academică deja urmată de candidatul străin. 
Art. 20 

(1) Componenţa comisiei de admitere este propusă de directorul SD DREPT şi aprobată de 
CSUD. 
(2) După evaluarea probelor, comisia de admitere nominalizează candidatul care urmează să 
ocupe locul de student-doctorand scos la concurs. Candidatul declarat admis va fi înmatriculat pe 
locul câştigat prin concurs de ISD al UBB. 
(3) Probele de admitere constituie un tot, iar rezultatele obţinute nu pot fi contestate de candidat. 
 
4. Programul de pregătire a studentului-doctorand 
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Art. 21 
(1) Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru o perioadă de 
trei ani universitari şi cuprind: 
a) un program de pregătire, bazat pe studii universitare avansate, parcurs în SD DREPT; 
b) un program individual de cercetare ştiinţifică. 
(2) Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, teza 
de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare a studentului-doctorand pe parcursul 
studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se 
decide acordarea titlului de doctor în drept. 
(3) Finalizat studiile de doctorat este marcată de susţinerea publică a tezei de doctorat, care 
trebuie să obţină cel puţin calificativul satisfăcător. 
Art. 22 

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate asigură pregătirea studentului-
doctorand prin activităţi didactico-ştiinţifice (cursuri, seminarii) şi se realizează într-unul dintre 
cele două semestre universitare ale primului an al doctoratului. El are o durată de 12 săptămâni şi 
nu poate fi prelungit. Nefinalizarea programul de pregătire atrage exmatricularea din oficiu a 
studentului-doctorand. 
(2) Programul individual de cercetare ştiinţifică se planifică pentru întreaga perioadă a studiilor 
universitare de doctorat. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare, 
durata acestui program poate fi prelungită o singură dată cu 2 sau 4 semestre universitare. În caz 
de prelungire, se va încheia un act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. 
Art. 23 
(1) Doctoratul se poate întrerupe din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru 
sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, pentru alte motive 
temeinice. 
(2) Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să 
se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de 
întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. 
(3) Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 
6 semestre universitare. 
(4) Întreruperile se aprobă de CSUD al UBB, la cererea studentului-doctorand, cu avizul 
conducătorului de doctorat şi cel al consiliului SD DREPT. Pentru fiecare întrerupere se încheie 
câte un act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. 
Art. 24 

(1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze sau să susţină public teza de doctorat în 
termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat, el mai are la dispoziţie o 
perioadă de graţie de maximum 2 semestre pentru a finaliza şi susţine public teza. Depăşirea 
termenului conduce la exmatricularea din oficiu a studentului-doctorand. 
(2) În timpul perioadei de graţie, precum şi după expirarea acesteia, nu se pot acorda întreruperi 
ale studiilor de doctorat. 
(3) În perioada de graţie, studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată 
dintr-un grant doctoral al MECTS. 
Art. 25 

 (1) Studiile de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la UBB 
îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. 
 (2) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la 
UBB, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător poate fi un conducător de 
doctorat titular la o scoală doctorală din UBB sau un conducător din orice altă instituţie 
organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Dacă cel de-al doilea 
conducător de doctorat este din UBB, domeniul de doctorat în care acesta are dreptul de 
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conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând situaţia când primul 
conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. 
(3) Dacă ambii conducători de doctorat activează în UBB, atunci se încheie între ei, în scris, un 
acord de cotutelă, aprobat de CSUD, care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de 
doctorat în parte. 
(4) Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în UBB, atunci se încheie, în scris, un acord de 
cotutelă între UBB şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenţi-doctoranzi. 
Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două 
instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl 
au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. 
(5) În cazul unui doctorat în cotutelă, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat 
este conducătorul principal. Studentul-doctorand rămâne integral în sarcina conducătorului de 
doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător. 
Art. 26 

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să fie relevant pentru 
subiectul de cercetare al tezei de doctorat şi nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul 
disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică. 
(2) În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand 
participă în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile din cadrul a 3-4 discipline 
de studii de doctorat. Aceste discipline se aleg în aşa fel încât toate să fie oferite în acelaşi 
semestru al anului universitar, mai puţin pentru disciplinele care sunt oferite de altă SD din UBB. 
Durata cumulată a programului de pregătire avansată nu poate depăşi 3 luni. 
(3) Disciplinele din programul de pregătire al studentului-doctorand sunt stabilite de conducătorul 
de doctorat, în acord cu studentul-doctorand, propunerea fiind vizată de directorul SD DREPT. 
(4) Disciplinele care trebuie urmate de un student-doctorand în cadrul programului de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate pot fi alese dintre disciplinele oferite de SD DREPT sau de 
altă scoală doctorală din UBB, dar nu mai mult de o disciplina, care trebuie să fie relevantă pentru 
ştiinţele juridice. 
Art. 27 

(1) Pentru fiecare disciplină frecventată la UBB în cadrul programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de 
titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul său de doctorat. Dacă studentul-doctorand s-a 
prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este menţionat în această 
adeverinţă. Toate adeverinţele de participare se depun de studentul-doctorand la secretariatul ISD 
al UBB, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate. 
(2) În cazul doctoratelor în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara UBB, studentul-
doctorand trebuie să depună, la secretariatul ISD al UBB, acte doveditoare eliberate de instituţia 
parteneră pentru disciplinele frecventate de studentul-doctorand la acea instituţie. 
Art. 28 
 (1) Studiile efectuate, la UBB sau la o instituţie parteneră, de un student-doctorand, în cadrul 
unui program de studii universitare de master de cercetare, pot fi parţial echivalate de consiliul 
SD, la propunerea conducătorului de doctorat, cu programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate al respectivului student-doctorand. La echivalare se va ţine seama atât de 
domeniul acelui program de studii de master de cercetare şi de curriculumul parcurs în cadrul 
programului, cât şi de subiectul tezei de doctorat şi de cunoştinţele necesare elaborării acesteia. 
Art. 29 
(1) Disciplinelor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate sunt creditate. 
Numărul de credite transferabile se stabilesc de SD DREPT. 
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(2) Creditele obţinute de studentul-doctorand cu ocazia unor perioade anterioare de studii 
universitare de doctorat, desfăşurate în ţară sau străinătate, pot fi recunoscute şi echivalente cu 
cele ale unor discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.  
(3) Echivalarea este propusă de conducătorul de doctorat şi se aprobă de directorul SD DREPT. 
Art. 30 
(1) Schimbarea unor discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se 
poate face o singură dată, pentru fiecare disciplină, la cererea studentului-doctorand. Cererea 
trebuie avizată de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de directorul SD. 
(2) Studentul-doctorand nu poate solicita schimbarea unei discipline după începerea activităţilor 
aferente acesteia. 
 
5. Programul individual de cercetare ştiinţifică 

Art. 31 
(1) Programul individual de cercetare ştiinţifică are ca ţel final elaborarea tezei de doctorat. 
Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării acestui program este 
partajată între studentul-doctorand şi conducătorului de doctorat. 
(2) Programul individual de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand la 
unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de conducătorul de doctorat. 
Art. 32 

(1) Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent al studentului-doctorand se planifică, în cadrul 
programului individual de cercetare ştiinţifică, cel puţin trei expuneri orale în faţa conducătorului 
de doctorat şi a comisiei de îndrumare: 
a) în anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă proiectul de 
cercetare ştiinţifică în vederea realizării tezei de doctorat; 
b) în anii II şi III ai studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă câte un raport 
de cercetare despre progresul său în cercetarea ştiinţifică şi rezultatele acestei activităţi 

Raportul de cercetare este o lucrare scrisă, elaborată de doctorand, care are ca scop să 
fixeze rezultatele cercetării ştiinţifice. Lucrarea scrisă se pune la dispoziţia îndrumătorului de 
doctorat, a comisiei de îndrumare, precum şi la dispoziţia oricărui membru al colectivul 
departamentului din care face parte îndrumătorul de doctorat. Decontarea lucrării presupune 
susţinerea publică a acesteia, organizată în Departamentul de specialitate. În acest scop, directorul 
de Departament e înştiinţat pentru a convoca o şedinţă în care să fie susţinut, la o dată precizată, 
raportul de cercetare doctorală. Raportul de cercetare se comunică de doctorand în formă 
electronică şefului de Departament, care îl va distribui la cerere membrilor colectivului. La 
susţinerea publică a raportului trebuie să fie prezenţi cel puţin membrii comisiei de îndrumare şi 
conducătorul de doctorat. 
(2) Data efectivă a fiecărei expuneri menţionate la alin. (1) este stabilită de conducătorul de 
doctorat, în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Intervalul între 
două expuneri consecutive trebuie să fie de maximum 12 luni. Conducătorul de doctorat nu poate 
lipsi de la nicio expunere, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenţi, la fiecare 
expunere, cel puţin doi membri. 
(3) După fiecare expunere se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează principalele 
observaţii şi recomandări făcute de conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare. 
Procesul-verbal, semnat de conducătorul de doctorat şi de membrii comisiei de îndrumare care au 
fost prezenţi, se depune la secretariatul ISD al UBB. 
(4) Dacă raportul scris comunicat comisiei de îndrumare, susţinut şi oral, este considerat 
nesatisfăcător ştiinţific, comisia va da un termen de 30 zile studentului-doctorand pentru refacerea 
lucrării ştiinţifice. 
(5) Dispozițiile alineatului (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul susținerii tezei de 
doctorat în fața comisiei de îndrumare. 
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Art. 33 
(1) Studentul-doctorand, care şi-a finalizat teza de doctorat, predă câte un exemplar al acesteia 
conducătorului de doctorat şi membrilor comisiei de îndrumare, în vederea unei evaluări de 
specialitate.  
(2) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi începută numai după ce 
conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare şi-au dat fiecare, în scris, acordul 
pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. 
(3) Până la momentul predării tezei de doctorat, în vederea evaluării de specialitate prevăzute la 
alin. (1), studentului-doctorand poate propune conducătorului de doctorat modificarea titlul tezei 
sale de doctorat. 
Art. 34 
(1) În situaţii speciale şi justificate, când un student-doctorand, care şi-a îndeplinit obligaţiile 
rezultate din programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi cele ale programului 
individual de cercetare ştiinţifică, dar nu şi-a finalizat teza de doctorat după 6 semestre 
universitare de la înmatriculare, la care se adaugă perioadele întreruperilor deja acordate, 
conducătorul său de doctorat poate solicita, în limita fondurilor disponibile şi cu avizul 
directorului SD DREPT, o prelungire cu 2 semestre universitare a studiilor de doctorat ale 
studentului-doctorand.  
(2) Prelungirea se poate acorda o singură dată. Depăşirea termenului conduce la exmatricularea 
din oficiu a studentului-doctorand. 
(3) Cererea de prelungire se depune de conducătorul de doctorat la secretariatul ISD al UBB, 
avizată fiind de CSUD, şi aprobată de Senatul UBB. 
 
6. Elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat 

Art. 35 
(1) Încheierea studiilor universitare de doctorat e marcată de susţinerea publică a tezei de 
doctorat. 
(2) Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică şi să conţină 
rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice. 
(3) Autorul tezei de doctorat este studentul-doctorand, care şi îşi asumă opiniile şi corectitudinea 
informaţiilor cuprinse în teză. Este obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat. 
Art. 36 
(1) În vederea colaborării cu alte şcoli doctorale similare din ţară, SD DREPT impune să se 
respecte, la redactarea tezei, următoarele standarde formele: 
a) teza se redactează pe foi A4, stil TNR, corp literă de 12 puncte, text la un rând şi jumătate, iar 
notele se organizează la subsolul fiecărei pagini, scrise cu corp de 10 puncte, la un singur rând; 
b) o teză de doctorat numără minim 250 pagini; concluziile de traiect, precum şi concluzia 
generală sunt obligatorii; 
c) citarea unei lucrări (format hârtie sau electronic, site internet etc.) se face prin indicarea la 
subsol a sursei;  
d) nu e permisă o citare generală, prin indicarea generică a sursei doar la finele tezei; 
e) bibliografia generală şi specială, citată deja în corpul tezei, se aranjează alfabetic la finele 
lucrării, într-o parte specială, respectându-se normele uzuale; 
f) bibliografia se indică în limba de origine a sursei (ex. A. Aynès – Le droit de rétention, ed. 
Economica, Paris-2005). Titlurile lucrărilor se traduc în română doar dacă sunt scrise în alt 
alfabet decât cel latin; 
g) citatele într-o limbă străină, aflate în corpul tezei, se vor traduce într-o notă de subsol; 
h) intervenţia în textul unui act normativ trebuie evidenţiată, precum şi citarea trunchiată; 
i) indicarea actului normativ se face potrivit uzanţelor organului emitent; 
j) anexele tezei nu pot cuprinde texte normative in extenso; 
k) prenumele se trece în faţa numelui de familie. 
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(2) Teza de doctorat şi anexele sale, inclusiv rezumatele acestora, se vor prezenta SD DREPT şi 
în format digital. 
Art. 37 
(1) Pentru organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat, studentul-doctorand depune la ISD al 
UBB documentele: 
a) cererea de susţinere publică a tezei de doctorat; 
b) acordul de susţinere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul de doctorat şi de fiecare 
membru al comisiei de îndrumare (câte 2 exemplare de la fiecare); 
c) o declaraţie olografă a studentului-doctorand prin care se certifică: (i) că teza de doctorat este 
rezultatul propriilor activităţi şi realizări, că sursele principale de informaţii sunt indicate în teză 
şi că părţile preluate din aceste surse sunt adecvat semnalate; (ii) că este conştient de faptul că, în 
caz contrar, suportă consecinţele pentru falsul în declaraţii; 
d) o listă, semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul principal de doctorat care cuprinde 
fie proiectele ştiinţifice la care a participat studentul-doctorand, potrivit programului său 
individual de cercetare, fie lucrările ştiinţifice publicate ori acceptate spre publicare ale 
studentului-doctorand, toate acestea referitoare la domeniul tematic al tezei de doctorat; 
e) teza de doctorat în două exemplare tipărite; 
f) rezumatul tezei de doctorat în română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, în două 
exemplare din fiecare; 
g) alte documentele, dacă sunt solicitate de CNATDCU, în vederea constituirii dosarului de 
susţinere publică a tezei de doctorat. 
(2) Exemplarele tezei de doctorat şi ale rezumatelor se predau în formă tipărită, însoţite de 
fişierele acestora în format digital .pdf, înscrise pe un suport mobil de memorie. 
Art. 38 

(1) În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat se constituie o comisie de specialişti, numită 
comisie de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de doctorat, aprobată de directorul SD 
DREPT şi validată de directorul CSUD. 
(2) Comisia de doctorat este alcătuită din: 
a) preşedintele comisiei, reprezentant al UBB; 
b) conducătorul (conducătorii) de doctorat; 
c) cel puţin trei referenţi oficiali din ţară sau străinătate, specialişti în tematica tezei de doctorat. 
Dintre referenţi, numai unul este din UBB, restul fiind profesori sau conferenţiari care fac parte 
din HEXAGONUL facultăţilor de drept sau dintr-un stat membru al UE. Indiferent de numărul 
referenţilor oficiali, susţinerea publică a tezei poate avea loc doar dacă sunt prezenţi cel puţin 
patru membri ai comisiei, neputând lipsi preşedintele comisiei şi conducătorul (conducătorii) de 
doctorat. 
(3) Membrii comisiei de doctorat trebuie să îndeplinească două condiţii: 
a) să aibă titlul de doctor şi 
b) să aibă puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori 
calitatea de conducător de doctorat. 
(4) În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara UBB, comisia de 
doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor instituţii. 
(5) Dacă, după validarea comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau unul dintre referenţii 
oficiali devine indisponibil, directorul CSUD poate aproba, la propunerea conducătorului 
principal de doctorat şi cu avizul directorului scolii doctorale, schimbarea acelui membru al 
comisiei de doctorat. 
Art. 39 
(1) După validarea comisiei de doctorat, membrii acesteia evaluează teza de doctorat. 
Conducătorul de doctorat şi fiecare referent oficial întocmesc câte un raport de evaluare pe care îl 
depun în două exemplare la secretariatul ISD al UBB, în cel mult 20 de zile de la data primirii 
tezei spre evaluare. 
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(2) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de secretariatul ISD doar 
după ce s-au primit toate rapoartele de evaluare.  
(3) După aprobarea susţinerii publice, conducătorul de doctorat comunică secretariatului ISD 
propunerea sa privind la data, ora şi locul pentru desfăşurarea şedinţei publice de susţinere. 
Intervalul de timp cuprins între data aprobării susţinerii publice a tezei de doctorat şi cea a 
şedinţei de susţinere publică trebuie să fie de cel puţin 15 zile.  
Art. 40 

(1) Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de preşedintele comisiei de 
doctorat şi se desfăşoară astfel: 
a) prezentarea conţinutului tezei de doctorat de studentul-doctorand; 
b) prezentarea rapoartelor de evaluare întocmite de conducătorul de doctorat şi referenţii oficiali; 
c) prezentarea de preşedintele comisiei de doctorat a opiniilor transmise în scris preşedintelui 
comisiei de doctorat, înainte de susţinerea publică, de specialişti care au consultat teza sau 
rezumatul tezei; 
d) dezbaterea tezei de doctorat, în cadrul căreia membrii comisiei de doctorat şi publicul 
adresează întrebări studentului-doctorand. 
(2) Dezbaterea tezei de doctorat este obligatorie şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Ea trebuie să constituie punctul central al susţinerii publice a tezei de doctorat, având ca scop 
evidenţierea cunoaşterii studentului-doctorand în domeniul temei abordate şi a elementelor de 
originalitate conţinute în teză. 
Art. 41 

(1) După susţinerea publică a tezei de doctorat şi ţinând seama de rapoartele de evaluare, comisia 
de doctorat deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l acorde tezei. 
(2) Fiecare membru al comisiei de doctorat acordă câte un calificativ. Se pot atribui calificativele 
Excelent, Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător. Calificativul care a întrunit 
majoritatea voturilor exprimate de membrii comisiei devine hotărâre a întregii comisii. În 
procesul-verbal al şedinţei de susţinere a tezei de doctorat se consemnează nu numai calificativul 
stabilit de comisie în urma votului, ci şi cel acordat de fiecare membru al comisiei. 
(3) Dacă un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei de doctorat, atât 
anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, 
confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de 
doctorat este obligat să ia următoarele măsuri: 
a) să sesizeze comisia de etică a UBB pentru a analiza şi soluţiona cazul, inclusiv prin 
exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310, 318-322 din LEN şi a L nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare; 
b) să notifice tuturor membrilor comisiei de doctorat abaterile şi să propună acordarea 
calificativului Nesatisfăcător. 
(4) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul individual de 
cercetare ştiinţifică şi teza de doctorat a primit unul dintre calificativele Excelent, Foarte bine, 
Bine sau Satisfăcător, comisia de doctorat propune să se acorde studentului-doctorand titlul de 
doctor. Prin ISD al UBB va înainta CNATDCU această propunere spre validare. 
(5) În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător, comisia de doctorat va preciza elementele de 
conţinut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi susţinută 
public din nou în faţa aceleiaşi comisii de doctorat, într-un termen stabilit de comisie. În vederea 
organizării acestei noi susţineri publice a tezei, studentul-doctorand va achita taxa pentru 
susţinerea tezei de doctorat stabilită de Senatul UBB pentru anul universitar în care are loc 
resusţinerea. Dacă, în urma noii susţinerii, comisia acordă tot calificativul Nesatisfăcător, nu se 
acordă titlul de doctor, iar studentul-doctorand este exmatriculat. 
(6) Hotărârile comisiei de doctorat se comunică participanţilor la şedinţa publică de susţinere a 
tezei de către preşedintele comisiei de doctorat. 
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a) pentru calificativul Excelent se înscrie menţiunea Summa cum laude; 
b) pentru calificativul Foarte bine se înscrie menţiunea Magna cum laude; 
c) pentru calificativul Bine se înscrie menţiunea Cum laude. 
Art. 42 

(1) Activitatea referenţilor oficiali din comisia de susţinere a tezelor de doctorat se consideră 
activitate de cercetare şi se normează 22 ore convenţionale pentru fiecare teză. 
(2) Plata membrilor comisiilor de îndrumare se face doar dacă doctorandul prezintă o lucrare 
scrisă, pentru a fi decontată în programul de pregătire doctorală. În acest caz, pentru o lucrare de 
minim 30 de pagini, fiecare membru al comisiei e îndreptăţit la plata a 6 ore convenţionale.  
(3) Plata se face în regim cu ora, la coeficientul minim de profesor, cu vechime maximă. 
 
7. Studenţii-doctoranzi 

Art. 43 
(1) Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de UBB ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, 
pe perioadă determinată. Ei sunt incluşi într-o anexă a statului de funcţii al şcolii doctorale. 
Art. 44 

(1) Detaliile programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi cele ale programului 
individual de cercetare ştiinţifică sunt consemnate într-un plan individual al studiilor universitare 
de doctorat, întocmit de conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 
(2) Planul se aprobă de către consiliul SD DREPT şi se semnează de directorul SD. 
(3) Planul individual de studii universitare de doctorat aprobat se depune la secretariatul ISD al 
UBB în termen de 30 de zile de la înmatricularea noilor studenţi-doctoranzi. 
Art. 45 
(1) Planul individual de studii universitare de doctorat este parte integrantă a contractului de 
studii universitare de doctorat. 
(2) Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de studentul-doctorand, conducătorul 
de doctorat, directorul SD, consilierul juridic şi Rector. 
(3) Pentru fiecare perioadă de întrerupere şi pentru perioada de prelungire, acordată în baza 
prezentului Regulament, se încheie câte un act adiţional la contractul de studii universitare de 
doctorat. 
Art. 46 

Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, dar nu în perioada de întrerupere a acestora şi în 
cea de graţie, studentul-doctorand are dreptul: 
a) să fie informat asupra programului de studii universitare de doctorat în care a fost înmatriculat; 
b) să participe la întocmirea planului individual al studiilor universitare de doctorat; 
c) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei 
de îndrumare; 
d) de a solicita consiliului scolii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, schimbarea 
conducătorului său de doctorat; 
e) să participe la reuniunile de cercetare, din care face parte conducătorul său de doctorat, atunci 
când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile sale de doctorat; 
f) să fie reprezentat în forurile decizionale ale SD, în CSUD şi în Senatul UBB, potrivit 
reglementărilor UBB; 
g) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele UBB pentru 
pregătirea sa şi pentru elaborarea tezei de doctorat; 
h) să participe la activităţile organizate de alte scoli doctorale din UBB; 
i) să lucreze, cu acordul conducătorului de doctorat, în echipe de cercetare din cadrul UBB sau 
din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare, care au încheiat acorduri sau parteneriate 
instituţionale cu UBB; 
j) să îşi desfăşoare pregătirea doctoratului în cotutelă, în baza unui acord încheiat de părţile 
implicate; 
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k) să candideze pentru a obţine mobilităţi ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 
l) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de SD DREPT sau de UBB; 
m) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa, în ţară sau străinătate, la manifestări 
ştiinţifice, ateliere de lucru etc. organizate în domeniul de doctorat în care şi-a ales tema tezei. 
Art. 47 
Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 
a) să desfăşoare activităţile prevăzute în planul individual al studiilor universitare de doctorat, în 
conformitate cu prezentul Regulament; 
b) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare; 
c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de 
câte ori i se solicită; 
d) să respecte regulamentele şi regulile din UBB, să aibă un comportament adecvat calităţii de 
student-doctorand; 
e) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările pe care i le adresează SD şi ISD. 
Art. 48 
Cererile studentului-doctorand privind întreruperea doctoratului, prelungirea doctoratului, 
schimbarea conducătorului de doctorat, schimbarea unei discipline din programul de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate ş.a. se depun la secretariatul ISD cu cel puţin 15 zile înainte 
de data de la care, în cazul aprobării, solicitarea respectivă ar avea efect. 
Art. 49 
(1) Neînţelegeri dintre studentul-doctorand şi membrii SD se tranşează de CSUD.  
(2) Neînţelegeri dintre studentul-doctorand şi conducătorul său de doctorat se mediază de 
consiliul SD. Cel nemulţumit de decizia consiliului SD se poate adresa la CSUD. 
Art. 50 

(1) Calitatea de student-doctorand se pierde: 
a) prin renunţarea la această calitate, făcută în scris de studentul-doctorand. Cererea va fi vizată 
de conducătorul său de doctorat şi de directorul SD, comunicându-se  ISD al UBB; 
b) la cererea conducătorului de doctorat, avizată de consiliul SD, când conducătorul de doctorat a 
constatat că studentul-doctorand nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din contractul de studii 
universitare de doctorat; 
c) de drept, prin nerespectarea termenelor de studentul-doctorand; 
d) prin exmatriculare, inclusiv din motive disciplinare. 
(2) Exmatricularea unui student-doctorand se propune de SD şi se dispune prin decizie a CSUD. 
 

8. Asigurarea calităţii programelor de studii universitare de doctorat 

Art. 51 

(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt supuse periodic, la datele stabilite de 
CSUD, evaluării academice internă. 
(2) Evaluarea internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se face de SD 
DREPT. 
(3) Procedurile de evaluare internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat sunt 
de competenţa CSUD.  
(4) Şcoala doctorală evaluează periodic, la 5 ani, activitatea conducătorilor de doctorat titulari, pe 
baza unor proceduri elaborate de CSUD. 
Art. 52 
(1) Şcoala doctorală DREPT este supusă unei evaluări externe la intervale de 5 ani. 
(2) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de doctorat se face de ARACIS sau de 
către o altă agenţie, cu respectarea normelor MECTS. 
 
9. Dispoziţii finale 

Art. 53 
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Prezentul regulament al şcolii doctorale DREPT a UBB se completează cu dispoziţiile legale şi 
reglementare în vigoare. 
 

Director SD 
Paul Vasilescu 


