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                                             ANEXA A1. 
I.O.S.U.D. - U.S.A.M.V.B. TIMIȘOARA 
ȘCOALA DOCTORALĂ MEDICINĂ VETERINARĂ 

 
 

REGULAMENTUL 
ŞCOLII DOCTORALE DE MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CADRUL 

UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ 
“REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA 

 
Prezentul regulament (numit în continuare Regulament SDMV) a fost elaborat și revizuit în temeiul: 
Regulamentelor interne IOSUD-USAMVBT, Hotărârilor Senatului, Cartei USAMVBT, Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011 și al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările și completările ulterioare precum și în conformitate cu HG 
681/29.06.2011 referitor la Codul Studiilor Universitare de Doctorat 2011, (denumit Codul), Ordinul 
4478/23.06.2011, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din învățământul superior a gradelor profesionale de Cercetare-dezvoltare și 
atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale –P 3- 
Științe biomedicale din cadrul CNATDCU, Ordinului 5403/01.11.2018, referitor la aprobarea 
Metodologiei pentru evaluarea studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde 
şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluare, Legii 100/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificările art. VIII alin. (3) din OUG nr. 96/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii, precum și în spiritul Regulamentului intern USAMVBT-PG-001-RO30, 
privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

 
PARTEA I 

Dispoziții generale 

 
CAPITOLUL I 

IOSUD, CSUD, Școala doctorală 
Art. 1. 
(1) Prezentul regulament, constituie cadrul care reglementează organizarea și implementarea 
programelor de studii universitare de doctorat la ȘCOALA DOCTORALĂ MEDICINĂ 
VETERINARĂ din cadrul IOSUD- USAMVBT.  
(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul IOSUD 
USAMVBT numai prin școlile sale doctorale. 
(3) Doctoratul în cadrul IOSUD – USAMVB Timișoara, constituie ciclul III superior al studiilor 
universitare și se bazează pe cercetarea științifică avansată având ca finalitate dezvoltarea 
cunoașterii prin cercetarea științifică originală.  
(4) Regulamentul Școlii Doctorale Medicină Veterinară este elaborat de către Consiliul Școlii 
Doctorale Medicină Veterinară, aprobat de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat și 
Senatul USAMVBT și stabilește criterii, proceduri și standarde obligatorii specifice referitoare la: 
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a) acceptarea de noi membri și/sau retragerea calității de conducător de doctorat;  
b) mecanismul decizional, structura și conținutul programului de pregătire bazată pe studii 
univesitare avansate; 
c) modul de mediere a conflictelor și condițiile în care se poate întrerupe un program de doctorat; 
d) asigurarea accesului la resursele de cercetare; 
e) obligațiile și drepturile studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat; 
Art. 2. 
(1) Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară este Instituție Organizatoare de 
Doctorat (IOSUD), condusă de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumită 
în continuare CSUD, acreditat și care are în componență două școli doctorale: Ingineria resurselor 
vegetale și animale, și Medicină veterinară, denumită în continuare SDMVT. 
(2) IOSUD-USAMVBT oferă sprijinul instituțional, administrativ și logistic școlilor doctorale 
subordonate și poate acorda sprijin financiar studenților-doctoranzi pentru efectuarea de stagii 
în țară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat. 
(3) Mobilitatea studenților-doctoranzi poate fi facilitată de către școlile doctorale și prin: 
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituționale, aprobate de către Consiliul Școlii 
Doctorale Medicină Veterinară Timișoara, denumit în continuare CSDMVT. 
b) cercetări doctorale în cotutelă; 
c) schimburi de studenți-doctoranzi și cadre didactice și de cercetare realizate cu universități 
recunoscute pe plan național și internațional; 
d) participarea la consorții naționale și internaționale, având drept scop includerea temelor de 
cercetare doctorală în cadrul unor proiecte științifice naționale / internaționale. 
Art. 3. 
(1) Școala Doctorală Medicină Veterinară din cadrul IOSUD-USAMVB Timișoara a fost 
constituită la propunerea Consiliului Facultății și aprobată în către Senatul USAMVBT prin 
hotărârea nr. 3210 la data de 15/05/2012, în consonanță cu Art. 22 și 24(2) ale Codului Studiilor 
Universitare de Doctorat și este condusă de un director al Școlii Doctorale, care conform legii, 
întrunește obligatoriu condițiile minimale pentru acordarea titlului de profesor la momentul alegerii, 
ales prin vot secret de majoritatea absolută a membrilor școlii doctorale. 
(2) Consiliul Școlii Doctorale Medicină Veterinară Timișoara s-a constituit la 04/09/2012, 
fiind aprobat de către CSUD, membrii consiliului fiind aleși, prin vot secret, de către 
majoritatea absolută a membrilor Școlii doctorale și este condus de către directorul Școlii 
doctorale care, conform legii, este membru de drept în acest Consiliu. 
(3) La momentul constituirii CSDMVT a avut în componență: 10 conducători de doctorat (din 
care 7 profesori activi și 3 asociați), 23 studenți doctoranzi la forma cu frecvență (5/anul I, 5/ 
anul II, 6/ anul III (bursieri POSDRU), 7/ anul IV ) și 12 studenți doctoranzi la forma cu taxă 
(12/ anul IV). 
(4) Din cadrul CSDMVT, pe lângă director, mai fac parte: 3 conducători de doctorat care au 
dreptul legal de a conduce doctorate, 2 studenți-doctoranzi în proporție de 33,3% (față de minim 
25%). 
(5) Conform Art.159(6) din Legea nr. 1/2011, Curriculumul de pregătire şi programul de 
cercetare sunt stabilite de către conducătorul de doctorat şi de către membrii SDMVT și 
aprobate de către CSUD. 
Art. 4.  
(1) În structura USAMVBT, SDMVT are rang de departament și poate organiza centre sau 
laboratoare de cercetare proprii, care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli în cadrul 
instituției de învățământ superior, potrivit prevederilor art. 131 art. 133 alin. (4) și art. 134 din 
Legea nr. 1/2011. 
(2) Conform Art. 37(3) din Cod (HG 681/29/07/2011) statele de funcții se întocmesc anual la 
nivelul SDMVT și cuprind toate cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii care activează în 
cadrul școlii doctorale la acel moment. Statele de funcții ale școlii doctorale pot conține și posturi 
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vacante pentru noi membri abilitați. 
(3) Școlile doctorale pot angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare și personal 
nedidactic. 
(4) Mandatul Consiliului SDMVT este de maximum 5 ani. 
(5) Studenții-doctoranzi, membri ai CSDMVT care își finalizează studiile doctorale în timpul 
mandatului consiliului își pierd calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a 
tezei de doctorat. 
(6) Pentru ocuparea unor poziții vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se vor organiza 
alegeri parțiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului Consiliului Școlii 
Doctorale. 
(7) Școala doctorală împreună cu conducătorii de doctorat au obligația de a informa studentul-
doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea 
acesteia, inclusiv: 
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; 
b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. 
(8) SDMVT și IOSUD-USAMVBT iau măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la 
normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică și deontologie 
profesională al instituției. 
 

PARTEA a II-a 
Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat 

 
CAPITOLUL II 

F de studii universitare de doctorat 
Art. 5.  
(1) Drepturile și obligațiile care revin studenților-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum 
și IOSUD, prin intermediul școlilor doctorale, este stabilit prin contractul de studii universitare 
de doctorat și nu se modifică în timpul anului universitar. 
(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat este avizat de consiliile școlilor 
doctorale și este aprobat de către CSUD. 
(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte, în 
urma negocierii și este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat, directorul 
școlii doctorale precum și reprezentantul instituției care reprezintă legal IOSUD-USAMVBT.  
(4) Desfășurarea de activități didactice de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în 
mod negativ timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral având în vedere că 
doctoratul reprezintă în primul rând o experiență profesională de cercetare. 
Art. 6. 
Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde următoarele informații: 
a) date de identificare ale studentului-doctorand și ale conducătorului de doctorat; 
b) date despre IOSUD și școala doctorală; 
c) tipurile de competențe și modalitățile de formare și evaluare a acestora; 
d) cuantumul lunar al bursei, după caz; 
e) cuantumul taxei de studiu, după caz; 
f) limba în care se redactează și se va susține teza de doctorat, după caz;  
g) durata studiilor universitare de doctorat (etapa de pregătire universitară avansată pe două 
semestre și etapa programului de cercetare științifică pe șase semestre universitare); 
h) cuantumul activităților didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfășoare și 
perioada în care se desfășoară acestea, conform art. 164 (3) din Legea nr. 1/2011; 
i) indicatorii minimali de performanță științifică de îndeplinit de către doctoranzi, cu accent pe 
rezultate în învățarea prin cercetare și prin studiu individual, pe participarea la conferințe, seminarii și 
alte evenimente științifice; 
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Etapa de pregătire universitară avansată și Etapa programului de cercetare științifică: 
a) tema generală de cercetare aleasă și proiectul/programul de cercetare în care se încadrează; 
b) bugetul alocat (în cazul în care există la acel moment), care va include cel puțin cheltuielile 
privind personalul, cheltuielile de logistică, de informare, de participare la seminarii și alte 
evenimente științifice; 
c) indicatorii minimi de performanță științifică de îndeplinit de către doctoranzi, cu accent pe 
publicații și participarea la conferințe, seminarii și alte evenimente științifice (pentru calificativul 
bine: minim o lucrare ISI extenso cu factor de impact ca prim autor, patru lucrări BDI ca prim 
autor, minim patru conferințe/seminarii etc.); 
d) termenul de finalizare a tezei de doctorat în vederea susținerii tezei în școala doctorală, termenul 
de finalizare în vederea evaluării tezei în comisia de doctorat și termenul de finalizare în vederea 
susținerii publice; 
e) condițiile de prelungire a termenelor de finalizare a tezei de doctorat și de întrerupere a 
programului de studii universitare de doctorat în condițiile legii;  
f) modalitățile de stabilire și recuperare a cheltuielilor în cazul nefinalizării programului de pregătire 
universitară avansată din vina doctorandului în condițiile legii (în cazul în care contractul prevede). 
Art. 7. 
(1) Conflictele student-doctorand / SDMVT, se mediază de către CSUD-USAMVB. 
(2) Conflictele student-doctorand / conducător de doctorat, se mediază de către CSDMVT, după 
caz, iar în cazul nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD-
USAMVBT. 
 

CAPITOLUL III. 
Conducătorul de doctorat și Comisia de îndrumare 

Art. 8. 
La SDMVT pot fi conducători de doctorat cei care solicită intrarea în Școala doctorală și care: au 
obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011; 
persoanele care dobândesc pe parcurs acest drept potrivit prevederilor art. 166  alin. (4) din 
Legea nr. 1/2011, prin abilitarea în domeniul Medicină Veterinară și au un contract de muncă la 
USAMVBT; precum și specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în 
instituţii de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate. în conformitate cu 
art. 166  alin. (4) din Legea nr. 1/2011. 
Art. 9 
Conducătorii de doctorat vor fi evaluați la maximum 5 ani sau ori de câte ori este necesar, 
rezultatele evaluării fiind publice, prin proceduri de evaluare stabilite prin ordin de ministru, la 
propunerea CNATDCU, și vizează în principal aspectele legate de:  
a). calitatea rezultatelor științifice ale grupului condus de conducătorul de doctorat,  
b). impactul și relevanța activității științifice a acestui grup la nivel internațional. 
Art. 10.  
(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, putând exista situațiile:  
a) îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de 
doctorat dintr-o altă țară;  
b) îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe 
baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate; 
c) în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeași IOSUD, dar au specializări/domenii 
diferite de studiu; 
d) unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani, potrivit prevederilor Art. 
289 (4) din Legea nr. 1/2011.  
(2) În cazul doctoratului în cotutelă se va defini un conducător de doctorat principal din 
cadrul SDMVT iar studentul-doctorand va fi contabilizat integral la conducătorul de doctorat 
principal, inclusiv în normarea activității de predare și de cercetare a acestuia. 
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(3) Un conducător poate îndruma simultan maximum 8 studenți doctoranzi, aflați în diverse 
stadii ale studiilor de doctorat. 
Art. 11. 
(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, CSDMVT poate decide justificat schimbarea 
conducătorului de doctorat, dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale 
asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre 
conducătorul de doctorat și studentul-doctorand. 
(2) CSDMVT va desemna un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1), precum și 
în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. 
(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, CSMVT vor avea în vedere prioritar 
necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza cu bine programul de doctorat.  
Art. 12. 
(1) Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand din cadrul SDMVT va fi sprijinit de o 
comisie de îndrumare, cu competențe aprópiate topicului cercetării, care va fi formată din 
minimum 3 membri, cadre didactice care pot face parte din echipa de cercetare a 
conducătorului de doctorat, dar și din alte persoane afiliate SDMVT sau alte cadre didactice 
și de cercetare valoroase, neafiliate școlii doctorale (dar cu titlul de doctor). 
(2) Componența comisiei de îndrumare se stabilește de către conducătorul de doctorat în 
urma consultării cu studentul-doctorand și având acceptul celor vizați. 
Art. 13.  
Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare și a membrilor 
comisiilor de doctorat se normează potrivit regulamentului instituțional al IOSUD-USAMVBT, 
în conformitate cu prevederile legii. 
 

CAPITOLUL IV. 
Selecția, admiterea și angajarea în programul de studii universitare de doctorat 

Art. 14.  
(1) La admiterea la doctorat se pot prezenta absolvenții facultăților de medicină veterinară 
precum și absolvenții altor facultăți obligatoriu posesori de master (cei sub un total de 360 
credite transferabile) sau din domenii înrudite medicinei veterinare, (biologie, biotehnologii, 
zootehnie, TPPA, medicină umană, farmacie, stomatologie etc.). 
(2) SDMV garantează și asigură şanse egale şi accesul echitabil al tuturor candidaţilor la studiile 
universitare de doctorat. 
(3) Se interzice, sub sancţiunile legii, ca prin modul de stabilire a criteriilor de admitere, inclusiv a 
celor de evaluare a candidaţiilor, să se promoveze orice formă de discriminare directe sau indirectă 
între candidaţii la studiile universitare de doctorat. 
(4) Cetăţeni statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat din cadrul 
SDMV, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de actele normative pentru cetăţenii români, inclusiv 
în ceea ce priveşte taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susţinerea 
tezei de doctorat). 
(5) Înscrierile se fac în concordanță cu numărul de locuri aprobate de către Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Stiințifice, distribuite în mod echitabil pe școli doctorale de către CSUD, în 
funcție de propunerile exprimate pe școlile doctorale din cadrul IOSUD - USAMVBT. 
(6) Concursul de admitere la studiile de doctorat se organizează și se desfășoară anual, de regulă 
înainte de începerea anului universitar sau, în cazul suplimentării locurilor după începerea anului 
universitar, în interval de maximum 30 de zile de la alocarea locurilor în plus. 
(7) Colocviul de admitere, constituit din două probe, și se susţine în faţa unei comisii compuse din 
conducătorului de doctorat, asistat de minimum doi specialişti cu titlul de doctor. 
(8) Admiterea la doctorat se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de către candidaţi la 
concursul de admitere, în limita poziţiilor vacante scoase la concurs. Media minimă de admitere 
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este 8,00. 
(9) SDMV va asigura transparenţă criteriilor, standardelor şi procedurilor de selecţie şi admitere la 
doctorat, precum şi garantarea accesului la aceste informaţii, prin facilităţi on line, prin 
comunicarea cu Secretariatul IOSUD, cu conducătorii de doctorat, prin e-mail, pagini web 
accesibile, etc.  

CAPITOLUL V.  
Studentul – doctorand 

Art. 15. 
(1) După semnarea contractului de studii universitare de doctorat, candidatul admis va avea 
calitatea de student-doctorand pe toată perioada desfășurării programului. Persoanele care 
dispun de resurse financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din burse acordate de 
persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenți-doctoranzi în regim de 
școlarizare cu taxă. 
(2) Conform Art. 164(1) și (2), din Legea nr. 1/2011, studenții-doctoranzi pot fi încadrați ca asistent 
de cercetare sau asistent universitar, pe perioadă determinată. 
(3) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în 
muncă şi specialitate, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările 
pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
(4) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de 
doctorat, dar în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână.  
(5) Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea drepturilor şi 
obligaţiilor care revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările 
sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale. 

 
CAPITOLUL VI. 

Structura și durata studiilor universitare de doctorat 
 

Art. 16.  
Programele de studii universitare de doctorat din cadrul USAMVBT sunt de tip doctorat 
științific, care au ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă 
internațional, pe baza unor metode științifice. 
(1) În cadrul SDMVT programul de doctorat cuprinde: 
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (cu minimum trei 
cursuri / Semestru (unul de specialitate și două generale, predate de către conducătorul de doctorat 
sau echipa de îndrumare și/sau alți specialiști (ex. în domeniul statisticii) și un referat de 
prezentare a tezei); 
b) un program individual de cercetare științifică. 
(2) Conform Art 174(1d) din Legea 1/2011, studiile universitare de doctorat pentru specializarea 
Medicină Veterinară totalizează 240 de credite de studii transferabile, din care studiile avansate 
din cadrul SDMVT totalizează 60 de credite și programul individual de cercetare științifică 180. 
Art. 17. 
(1) În domeniul științe medical veterinare, conform art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, 
durata legală a programului de doctorat este de 4 (patru) ani. 
(2) Din motive temeinice, în condițiile stabilite prin prezentul regulament, durata 
programului de doctorat poate fi prelungită cu maximum 2 doi ani (patru semestre 
universitare), la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul SDMVT și cu aprobarea 
Senatului USAMVBT.  
(3) Prelungirea, respectiv întreruperea și prelungirea, se stabilesc prin acte adiționale la contractul 
de studii universitare de doctorat cu aprobarea Senatului USAMVBT. 
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Art. 18. 
(3) Un student bursier exmatriculat de la doctorat își pierde dreptul de a mai face doctoratul ca 
student bursier în cadrul SDMVT, dar poate să se înscrie la un nou concurs de admitere la 
doctorat pe locuri cu taxă. 
Art. 19. 
După susținerea tezei de doctorat, IOSUD-USAMVBT eliberează o adeverință care atestă 
perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat. 
Art. 20. 
(1) Forma de desfășurare a studiilor universitare de doctorat la SDMVT este de regulă, cea cu 
frecvență, potrivit Art. 140 (4) din Legea nr. 1/2011. 
(2) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesită 
prezența efectivă a acestuia în cadrul uneia sau mai multor instituții componente ale IOSUD, 
potrivit Art. 21 (2), în afara perioadelor aferente mobilităților. 
(3) Prezența efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la un student-
doctorand la altul și este decisă de către conducătorul de doctorat, în funcție de specificul 
programului doctoral și cu respectarea prevederilor regulamentului. 
 

CAPITOLUL VII 
Evaluarea școlilor doctorale și a conducătorilor de doctorat 

 
Art. 21. 
(1) Parcurgerea procesului de autorizare provizorie și / sau acreditare se face conform 
metodologiilor aprobate la zi prin ordin al Ministrului Educației, Cercetării Tineretului şi 
Sportului, MECTS, la propunerea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior, ARACIS, Consiliului Național al Cercetării Științifice, CNCS, și a Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, CNATDCU. 
(2) Pe baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, ARACIS propune Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Stiințifice acordarea/retragerea acreditării în vederea organizării de studii 
universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de doctorat se 
atestă prin ordin MECTS. Școlile doctorale în funcțiune acreditate la data intrării în vigoare a 
Codului vor urma procesul de evaluare periodică prevăzut la art. 158 alin. (4) din Legea nr. 
1/2011. 
(3) Fiecare școală doctorală va fi supusă evaluării externe periodice, la intervale de maximum 5 
ani, conform art. 158 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011. Evaluarea SDMVT se va face pe baza 
performanţei şi a capacităţii instituţionale a IOSUD-USAMVBT. 
(4) Evaluarea externă a școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de 
asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea 
cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resursei umane. 
(5) Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin MECTS, pe baza 
propunerilor comune ale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Criteriile de evaluare a școlii doctorale 
vor conține în principal elemente referitoare la calitatea rezultatelor științifice ale grupurilor 
conduse de conducătorii de doctorat, membri ai SDMV, cu preponderență pe impactul și 
relevanța activității științifice a acestor grupuri la nivel internațional.  
(7) Școala doctorală care după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare nu a trecut prin 
procesul de evaluare externă prevăzut la alin. (2) și nu a fost reacreditată își pierde 
acreditarea. 
Art. 22.  
(1) Comisiile de doctorat sunt aprobate de către CSUD în urma propunerilor justificate a 
conducătorilor, iar diploma și titlul de doctor sunt acordate de către IOSUD-USAMVBT. 
Art. 23.  
(1) IOSUD-USAMVBT prin CSUD este obligată să informeze Ministerul Educației 
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Naționale și Cercetării Stiințifice despre procesul și rezultatul lichidării în cazul Școlii doctorale 
care nu întunește condițiile minimale legale impuse de către organismele naționale responsabile. 
(2) Lichidarea unei școli doctorale este posibilă numai după ce toți studenții-doctoranzi din cadrul 
școlii respective și-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculați din motive care nu au 
legătură cu lichidarea. 
Art. 24. 
(1) SDMVT poate efectua evaluări interne periodice ale calității, iar în urma evaluărilor, 
CSDMVT poate decide prelungirea sau încetarea statutului de membru al Școlii doctorale, 
pentru conducătorul de doctorat care nu mai întrunește criteriile de calitate minimale la zi 
impuse de către MECTS.  
(2) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel puţin 5 ani de la 
pierderea acestei calităţi și la propunerea IOSUD-USAMVBT, pe baza unui raport de evaluare 
internă, ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de către CNATDCU.  
(3) Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei 
calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 158. al Legii 1/2011. 
Art. 25.  
(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea și 
desfășurarea studiilor universitare de doctorat, Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Stiințifice poate lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011 care pot fi următoarele 
măsuri, luate alternativ sau simultan: 
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 
b) retragerea titlului de doctor; 
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii doctorale de a 
organiza un nou concurs de admitere. 
(2) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, poate fi sesizat de către CSDMVT cu 
privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv la existența 
plagiatului, potrivit prevederilor Art. 323 din Legea nr. 1/2011, persoana oficială responsabilă cu 
programul antiplagiat fiind directorul SDMVT. 
 

CAPITOLUL VIII 
Finanțarea studiilor universitare de doctorat 

 
Art. 26.  
(1) Finanțarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 
1/2011:  
a) cu finanţare de la bugetul de stat,  
b) în regim cu taxă sau  
c) din alte surse legal constituite. 
(2) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin hotărâre a Guvernului, pentru 
studiile universitare de doctorat ştiinţific un număr de granturi doctorale multianuale și stabilește 
lista domeniilor de studii doctorale pentru care se asigură finanțarea din fonduri publice.  
(3) Grantul doctoral include:  
a) cuantumul bursei individuale şi  
b) costuri pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. 
(4) Granturile pot fi ajustate cu coeficienţii corespunzători pe domenii disciplinare ale 
doctoratului. 
(5) Granturile doctorale se pot acorda pe bază de competiţie naţională organizate în 
coordonarea CNCS putând exista:  
a) proiecte ştiinţifice între şcolile doctorale sau  
b) competiţie naţională de proiecte ştiinţifice între conducătorii de doctorat, membri ai unei şcoli 
doctorale.  
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(6) În vederea participării la competiția națională de granturi doctorale între conducătorii de 
doctorat, membrii școlii doctorale SDMVT pot trimite propuneri de proiecte.  
(7) În vederea participării la competiția națională de granturi doctorale între școlile doctorale, 
SDMVT poate trimite propuneri de proiecte care vor conține obligatoriu și informațiile pentru 
fiecare conducător de doctorat component al școlii doctorale pentru care se va acorda finanțare în 
eventualitatea câștigării grantului. 
(8) Numărul anual de granturi doctorale alocate celor două tipuri de competiţii prevăzute, 
precum şi metodologia de desfăşurare a competiţiilor se stabilesc prin ordine ale MEN 
(9) Școlile doctorale pot finanța programe de studii universitare de doctorat și din proiecte de 
cercetare-dezvoltare dacă posedă unbuget finanțat din alte surse, publice sau private, în condițiile 
legii. 
Art. 27.  
(1) În condițiile necesității obiective a prelungirii programului de doctorat, conducătorul de 
doctorat poate propune prelungirea grantului doctoral pentru doctoranzii sub îndrumare. 
Metodologia de desfășurare a competițiilor de proiecte pentru granturi doctorale prevede 
instrumente de prelungire a grantului doctoral, prin competiție națională. 
(2) În procesul de evaluare a aplicațiilor pentru granturi doctorale, CNCS utilizează criterii 
conforme cu bunele practici internaționale și recurge la experți independenți, recunoscuți pe plan 
mondial în domeniul specific propunerii de proiect.  
(3) La evaluarea proiectelor pot fi utilizați și experți din străinătate, provenind din state membre 
ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică. Proporția de experți din străinătate este stabilită de CNCS.  
Art. 28.  
(1) IOSUD-USAMVBT sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor 
doctorale decât pentru activitățile aferente derulării programului de studii doctorale pentru 
pozițiile de studenți-doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile.  
(2) Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, o dată la 6 
luni, modul în care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral în cazul finanțării. 
(3) Este interzisă utilizarea fondurilor sau a unor părți ale acestora, alocate prin granturi 
doctorale, unei poziții de student-doctorand, pentru susținerea activităților unui student-doctorand de 
pe o altă poziție. 

 
PARTEA a III-a 

Conținutul și finalizarea programelor de studii universitare de doctorat 
 

CAPITOLUL IX 
Competențele asigurate de programele de studii universitare de doctorat 

 
Art. 30. 
Programele de studii universitare de doctorat trebuie să asigure formarea de competențe 
profesionale (de conținut, cognitive și de cercetare) în domenii de specialitate, precum și a unor 
competențe transversale esențiale. 
Art. 31.  
(1) Sunt calificate drept competențe profesionale specifice domeniului medicină veterinară 
următoarele: 
a) cunoștințe avansate în domeniu; 
b) capacitatea de identificare, formulare și soluționare a problemelor de cercetare; 
c) stăpânirea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată;  
d) cunoștințe privind managementul proiectelor de cercetare;  
e) stăpânirea unor procedee și soluții noi în cercetare și statistica rezultatelor; 
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f) abilități de documentare, elaborarea și valorificarea lucrărilor științifice; 
g) înțelegerea și capacitatea de aplicare a principiilor și valorilor eticii cercetării științifice în 
domeniul respectiv.  
(2) Sunt considerate drept competențe transversale următoarele: 
a) competențe de comunicare, scrisă și orală, în domeniul topicului tezei; 
b) competențe lingvistice avansate în limbi de circulație internațională; 
c) utilizarea tehnologiei informației și comunicării;  
d) abilități de interrelaționare și de lucru în echipă; 
e) cunoștințe de management al resurselor umane, materiale și financiare; 
f) calități de leadership; 
g) cunoștințe privind managementul carierei, precum și însușirea de tehnici privind căutarea unui 
loc de muncă și de creare de locuri de muncă pentru alții; 
h) cunoștințe privind managementul riscului, crizei și al eșecului; 
i) cunoștințe privind utilizarea legislației în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 
j) capacități de antreprenoriat economic, tehnologic și social. 
 

CAPITOLUL X 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și  

programul de cercetare științifică 
 

Art.32.  
(1) IOSUD USAMVBT, prin SDMVT pune la dispoziția studenților-doctoranzi un program de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din activități desfășurate în formațiuni 
instituționalizate de studiu, prin: cursuri, seminare, laboratoare și/sau altele asemenea. 
(2) SDMVT din cadrul IOSUD-USAMVBT se obligă să asigure accesul liber și neîngrădit la 
programul de pregătire avansată tuturor studenților-doctoranzi din cadrul IOSUD-USAMVBT 
fără nici un fel de discriminare. 
Art. 33.  
(1) Creditele care au fost obținute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor 
stagii anterioare de doctorat și/ori a unor stagii de cercetare științifică, desfășurate în țară sau în 
străinătate, în universități ori în unități de cercetare-dezvoltare de prestigiu pot fi recunoscute în 
condițiile legii, ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate. 
(2) Echivalarea este analizată și apoi propusă de către conducătorul de doctorat și se aprobă de 
către CSDMVT. 
(3) Participarea unui student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate și alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de 
către studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv și independent de către conducătorul de 
doctorat al acestuia. 
(4) În cazul unor cursuri legate de topicul cercetării Studentul-doctorand poate opta în mod 
independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la 
dispoziție de școala doctorală proprie sau de către alte școli doctorale din cadrul IOSUD-
USAMVBT. 
Art. 34. 
(1) Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul 
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu 
sunt obligatorii pentru studenții-doctoranzi și nu pot condiționa finanțarea studenților-doctoranzi 
ori parcursul acestora în cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de 
doctor se face pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a acesteia. 
(2) Scoala Doctorala Medicină Veterinară facilitează și garantează flexibilitatea curriculară 
a programelor de studii universitare de doctorat de la an la an și în funcție de tema tezelor 
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propuse. 
Art. 35. 
(1) În vederea asigurării bazei necesare de cunoștințe pentru desfășurarea studiilor universitare de 
doctorat, SDMVT poate organiza programe de studii universitare de master de cercetare, 
exclusiv la forma de învățământ cu frecvență, orientate preponderent spre formarea unor 
competențe specifice de cercetare științifică în medicina veterinară. 
(2) Învățarea realizată în cadrul acestor masterate de cercetare poate fi echivalată cu 
programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate. 
(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat și prin 
participarea studenților-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare organizat de școala 
doctorală dacă nu au mai parcurs aceste cursuri, fără ca studenții-doctoranzi să fie obligați să 
susțină examenele de promovare din cadrul acestui ciclu. 
Art. 36. 
(1) Programul de cercetare științifică presupune participarea studentului doctorand în unul sau 
mai multe proiecte științifice stabilite de către conducătorul de doctorat. 
(2) Responsabilitatea asupra structurii, conținutului, desfășurării și organizării programului de 
cercetare științifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.  
(3) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul științific al studentului-
doctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia condițiile, 
cunoștințele și informațiile care să maximizeze șansele de reușită și finalizare a doctoratului. 
(4) Asigurarea resurselor necesare desfășurării proiectelor de cercetare în care este implicat 
studentul-doctorand reprezintă și o obligație specifică a IOSUD-USAMVBT și a conducătorilor 
de doctorat în general. 
Art. 37.  
(1) Pentru asigurarea unui parcurs științific coerent, studentul-doctorand va susține, cel puțin o 
dată la 12 luni, sau cu respectarea planului individual de pregătire prestabilit / semestre, 
prezentarea progresului programului său de cercetare științifică prin întocmirea a trei 
referate (unul/două de tip bibliografic și unul/două cu rezultatele proprii). 
(2) Referatele vor fi susținute în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de 
doctorat, care au rolul și obligația de a ghida, a corecta și a susține tot parcursul științific al 
studentului-doctorand. 
 

CAPITOLUL XI 
Teza de doctorat și finalizarea studiilor universitare de doctorat 

 
Art. 38. 
(1) Diploma conferită după promovarea și finalizarea programului de studii universitare de 
doctorat pentru domeniul Medicină Veterinară este cea de Doctor în medicină veterinară și are 
ca acronim corespunzător particula Dr. (eng. PhD) 

(2) Diploma de doctor este conferită de către IOSUD-USAMVBT. 
(3) În conformitate cu Art. 169 (1)(2) din Legea 1/2011, în diplomă se va certifica obţinerea 
doctoratului ştiinţific precum şi deţinerea titlului de Doctor în Medicină Veterinară. 
(4) SDMVT poate actualiza formatul-tip al tezelor de doctorat, incluzând periodic noi 
elementele de formă și fond precum și toate celelalte elemente de formatare grafică și statistică, 
studentul-doctorand având obligația respectării acestui format după aprobarea lui – instrucțiuni 
care pot fi identificate pe site-ul USAMVBT la secțiunea Școli Doctorale sub titlul: “Instrucțiuni și 

standard unice de elaborare a tezelor de doctorat în cadrul IOSU-USAMV Timișoara”. 
(5) Conținutul tezei de doctorat este stabilit de către studentul-doctorand prin consultare cu 
conducătorul de doctorat și va respecta structura-cadru stabilită precum și limitările impuse 
prin prezentul regulament. 
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(6) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand, până în 
momentul finalizării acesteia în vederea susținerii publice, cu avizul conducătorului de doctorat. 
(7) Titlul tezei, introducerea, rezumatul, cuprinsul, titlurile şi subtitlurile, denumirile tabelelor şi al 
figurilor/ fotografiilor, concluziile vor fi traduse în teză într-o limbă de circulaţie internaţională (de 
preferat engleză), sau în limba română, dacă teza a fost redactată în limba engleză.  
(8) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice 
material preluat, text sau iconografie în lista de referințe a tezei. 
(9) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea tuturor datelor 
și informațiilor prezentate în teză, precum și a tuturor opiniilor și demonstrațiilor 
exprimate/prezentate în teza sa. 
(10) Potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, conducătorul de doctorat răspunde solidar 
împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, 
inclusiv de asigurarea originalității conținutului prin verificarea în programul de antiplagiat 
agreat de Instituție. Persoana responsabilă cu verificarea tezelor este Directorul SDMVT. 
Art. 39. 
(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice și se vor redacta și 
în format digital. Conform instrucțiunilor, tezele de doctorat și anexele se vor publica pe un site 
administrat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Stiințifice, cu respectarea 
legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor și protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală asupra tezelor de doctorat. Perosana responsabilă cu postarea datelor pe acest site este 
secretara IOSUD-USAMVBT. 
(3) Valorificarea drepturilor de autor și/sau a drepturilor de proprietate asupra produsului 
sau creației originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează 
în conformitate cu prevederile legislației în domeniu. 
Art. 40. 
(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținerea în ședință publică a tezei de 
doctorat în fața unei comisii de susținere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare 
Comisie de doctorat. Un cadru didactic din exteriorul USAMVBT, de regulă, nu poate participa 
la mai mult de două teze / an universitar / SDMV. 
(2) Susținerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat și comisia de 
îndrumare a doctorandului și-au dat acordul cu susținerea publică întro sedința de 
departament și numai după ce s-a efectuat verificarea originalității tezei de către persoana oficială 
(directorul SDMVT) și cu minim 30 de zile calendaristice înainte de susținerea publică. 
(3) În cadrul evaluării tezei acordul de susținere publică nu se obține în urma identificării unor 
încălcări dovedite ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau 
publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive. 
(4) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de către conducătorul de 
doctorat și este aprobată de către CSUD fiind alcătuită din 5 membri: 
- directorul școlii doctorale / reprezentantul IOSUD, ca președinte al Comisiei de susținere, 
- conducătorul de doctorat și  
- cel puțin 3 referenți oficiali, din țară sau din străinătate, aleși din rândul membrilor din 
comisia de îndrumare a doctorandului, sau specialiști recunoscuți în domeniul în care a fost 
elaborată teza de doctorat (dintre aceștia, cel puțin doi trebuie să-și desfășoare activitatea în afara 
IOSUD-USAMVBT și de regulă aceștia trebuie să întrunească criteriile minimale la zi). 
(5) Membrii comisiei de susținere publică trebuie să aibe titlul de doctor și cel puțin funcția de 
conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II, ori calitatea de conducător de 
doctorat abilitat, în țară sau în străinătate. 
(6) Susținerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea acesteia de către 
toți membrii comisiei de susținere și în prezența fizică a cel puțin patru dintre aceștia, cu 
participarea obligatorie a președintelui comisiei de susținere a tezei și a conducătorului de doctorat. 
(7) Susținerea publică include obligatoriu minimum o sesiune de întrebări din partea membrilor 
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comisiei de doctorat și a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 
Art. 41 
(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de 
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de 
doctorat.  
(2) Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi 
„Nesatisfăcător” după caz.  
(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obținut de studentul-doctorand, respectiv 
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se poate 
înscrie și o mențiune în limba latină, după cum urmează:  
a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie  mențiunea „Summa cum laude”; 
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie mențiunea „Magna cum laude”; 
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie mențiunea „Cum laude”. 
d) pentru calificativul „Satisfăcător” nu se înscrie mențiune. 
Art.42. 
(1) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare 
științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat o permit, comisia de doctorat propune 
acordarea titlului de Doctor în medicina veterinară. 
(2) După validare, propunerea se înaintează, CNATDCU, care în urma evaluării dosarului, 
propune Ministrului acordarea/neacordarea titlului de Doctor în medicină veterinară. 
(3) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat are obigația de a preciza 
elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat și va solicita 
o nouă dată pentru susținerea publică a tezei refăcute.  
(4) A doua susținere publică a tezei de doctorat va avea loc în fața aceleiași Comisii ca și în cazul 
primei susțineri. În cazul în care și la a doua susținere publică se obține calificativul 
„Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat. 
(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primește din 
partea MECTS o motivație scrisă justificativă de invalidare a tezei. 
(6) Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei 
invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează și a doua oară, titlul de doctor nu va fi 
acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

 
PARTEA a IV-a 

Drepturi și obligații 
 

Capitolul XII 
Drepturile și obligațiile studentului-doctorand 

Art. 43. 
(1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand în 
cadrul SDMVT are dreptul:  
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea și coordonarea conducătorului de doctorat, precum și a 
comisiei de îndrumare;  
b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare 
din cadrul IOSUD-USAMVBT atunci când sunt în discuție teme relevante pentru studiile 
universitare de doctorat; 
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale SDMVT;  
d) să beneficieze de toată logistica, centrele de documentare, bibliotecile și echipamentele 
IOSUD-USAMVBT pentru elaborarea proiectelor de cercetare și a tezei de doctorat; 
e) să se înscrie la cursuri și seminare organizate de alte școli doctorale; 
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD-USAMVBT sau din cadrul 
altor unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale cu 
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IOSUD-USAMVBT;  
g) să beneficieze de mobilități naționale sau internaționale;  
h) să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferințe sau congrese științifice, 
ateliere de lucru, școli de vară ori iarnă și seminare naționale și internaționale în domeniul de 
specializare în care și-a ales teza de doctorat;   
i) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de către Școlile doctorale ale 
IOSUD-USAMVBT; 
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat.  
(2) Studentul-doctorand are următoarele obligații:  
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat și să își îndeplinească toate 
obligațiile legate de susținere a lucrărilor și de prezentare a rezultatelor cercetării;  
b) să prezinte rapoarte de activitate în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare 
ori de câte ori i se solicită; 
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;  
d) să respecte disciplina și deontologia SDMVT și a IOSUD-USAMVBT. 
 

Capitolul XIII 
Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat 

Art. 44. 
(1) Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din 
regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat propriu 
IOSUD-USAMVBT, din prezentul regulament, precum și din contractul său de muncă.  
(2) Conducătorii de doctorat care au primit abilitarea de a conduce doctorate în domeniul 
medicină veterinară în condițiile legii pot face cereri de afiliere imediat după obținerea notificării 
oficiale pentru a fi incluși pe statul de funcțiuni al SDMVT și a primi studenți doctoranzi în anul 
universitar următor.  
(3) Drepturile conducătorului de doctorat includ: 
a) dreptul de a participa la competițiile pentru granturile doctorale; 
b) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studenților-doctoranzi în cadrul programului de 
studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale și universitare, urmărind 
exigențele programului de studii universitare de doctorat și respectând interesele profesionale ale 
studentului-doctorand; 
c) dreptul de a propune comisiile de îndrumare a doctorandului și pe cea de de doctorat; 
d) dreptul la o autoevalure/evaluare internă și externă imparțială, în conformitate cu 
metodologia specifică a procesului de evaluare; 
e) dreptul de a cunoaște metodologia în raport cu care este valuat, atât în evaluarea internă, cât și 
în evaluarea externă;  
f) dreptul de a cunoaște rezultatele evaluării interne și externe a propriei activități; 
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condițiile în care este pus fără voia 
sa într-un conflict de interese sau din motive personale justificate; 
h) dreptul de a solicita CSDMVT întreruperea relației de îndrumare cu un student-doctorand;  
i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată sub îndrumarea sa și de 
a propune înmatricularea studentului-doctorand; 
j) dreptul de a solicita SDMVT, organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziție 
de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe 
studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea 
prevederilor legale; 
(4) Conducătorul de doctorat are următoarele obligații:  
a) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui student-
doctorand; 
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b) să propună temele de cercetare; 
c) să asigure condițiile necesare și să stimuleze progresul studenților-doctoranzi din îndrumarea sa 
în cercetarea pe care o realizează;  
d) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a fiecărui student-doctorand; 
e) să sprijine mobilitatea studenților-doctoranzi; 
f) să evite apariția conflictelor în îndrumarea studenților-doctoranzi. 
 

CAPITOLUL XIV 
Dispoziții tranzitorii și finale 

 
Art. 45. 
(1) În cazurile în care un conducător de doctorat îndrumă simultan mai mult de 8 studenți-
doctoranzi, acești studenți-doctoranzi își pot continua studiile cu același conducător de doctorat. 
Atingerea numărului maxim de 8 doctoranzi, conform art. 167 din Legea nr. 1/2011, pentru un 
conducător de doctorat se realizează gradual, prin finalizarea programului de studii universitare 
de doctorat a studenților-doctoranzi. 
(2) Studenții-doctoranzi aflați în perioadă de întrerupere sau suspendare a studiilor nu se 
contabilizează pentru perioadele de întrerupere respective. 
(3) Modele de Contract de studii doctorale, sunt comune în cadrul IOSUD-USAMVBT, iar 
programul de studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică la SDMVT fac 
parte integrantă din prezentul regulament fiind atașate ca Anexă la prezentul Regulament. 
(4) Nerespectarea de către doctorand a îndatoririlor ce decurg din prezentul regulament, 
contractul de studii doctorale sau alte regulamente ale USAMVB Timişoara, atrage după sine 
aplicarea următoarelor sancţiuni: avertisment scris, suspendarea bursei sau exmatricularea de 
la doctorat, după caz. 
Art. 46 
Se demarează procedurile de acreditare a Școlii Doctorale Medicină Veterinară (SDMV) din 
cadrul IOSUD USAMVB Timișoara. Prezenta variantă revizuită a regulamentului Școlii 
Doctorale Medicină Veterinară din cadrul IOSUD-USAMVB Timișoara a fost aprobat în 
ședința de către Senatul USAMVBT din data de 06.02.2019 și constituie varianta spre postare 
pe internet. 

 
 
 

Întocmit, Prof. Romeo T. Cristina 
Director SDMVT 
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