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îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul doctorand; 

 la cererea comună a studentului doctorand şi a conducătorului de doctorat. 

(2) Noul conducător de doctorat poate fi propus de Consiliului de coordonare a programelor doctorale 

sau de studentul doctorand. 

(3) Schimbarea conducătorului de doctorat poate fi aprobată numai cu acordul scris dat în prealabil de 

noul conducător de doctorat, a conducătorului de doctorat schimbat și cu avizul directorului Consiliului de 

coordonare a programelor doctorale. Dacă noul conducător de doctorat activează într-o altă facultate sau 

într-o altă instituție organizatoare de studii doctorale, este necesară şi aprobarea conducerii acesteia.  

 

8. DESFĂŞURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Art.17. Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior (al treilea) de studii universitare dedicat 

dezvoltării resurselor umane pregătite pentru cercetare științifică și inserție pe piața muncii înalt calificate. 

În IOSUD-TUIASI se desfășoară numai doctorat științific. IOSUD-TUASI organizează studii universitare 

de doctorat în domeniul fundamental științe exacte și domeniul științe inginerești. 

Art.18. Pe toată perioada pregătirii tezei de doctorat persoana admisă la studiile universitare de doctorat 

are calitatea de student-doctorand.  

Conducătorul de doctorat este cadrul didactic titular în universitate, cadru didactic pensionat care a fost 

titular în TUIASI, sau altă persoană care nu este titulară, dar este membră a Şcolii Doctorale. 

Conducătorii de doctorat, cadre didactice pensionate care au fost titulare în Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" din Iași, precum și alte categorii de persoane care nu sunt titulare în universitate, dar 

sunt membre ale Școlii doctorale a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, care au doctoranzi 

în stagiu (3 ani program doctoral), vor fi angajate ca personal didactic asociat în regim de plata cu ora. 

Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenți-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, 

excepție făcând doctoratele conduse în cotutelă. 

Teza de doctorat este lucrarea științifică originală elaborată de către studentul doctorand în vederea 

obținerii titlului de doctor. Activitatea de pregătire a doctoratului se desfășoară în cadrul Școlii doctorale 

constituite în cadrul IOSUD și care oferă sprijinul necesar desfășurării studiilor de doctorat. 

Art.19. Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs. Concursul este organizat de 

fiecare Consiliu de coordonare a programelor doctorale din cadrul facultăţilor, conform Procedurii de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat, aprobată de către 

Senatul Universității. Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență, 

cu frecvenţă redusă, cu finanţare de la buget și cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul cu frecvență 

cu taxă și nivelul taxei se stabilește de către Consiliul de administrație și Senat. 
 

8.1. Programul de doctorat 

Art.19. Programul de studii universitare de doctorat are două componente: 

a) programul de pregătire universitară avansată (Formularul REG.11-F1), desfăşurat prin pregătirea 

în formaţiuni de studiu şi / sau individuală, în funcţie de profilul disciplinar; 

b) programul individual de cercetare ştiinţifică (Formularul REG.11-F2), desfăşurat sub îndrumarea 

conducătorului de doctorat, în cadrul unor echipe / colective de cercetare care funcţionează în cadrul 

IOSUD. 
 

8.1.1. Programul de pregătire universitară avansată 

Art.20. (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este propus de către 

conducătorul de doctorat împreună cu studentul doctorand, este avizat de Consiliul de coordonare a 

programelor doctorale și de Consiliul facultății și este aprobat de CSUD.  
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(2) Programul conține discipline din planul de învățământ al Consiliului de coordonare a programelor 

doctorale la care este înmatriculat studentul doctorand sau al altui Consiliu de coordonare a programelor 

doctorale, în funcţie de tematica abordată și/sau în funcţie de activitățile de studiu individual și cercetare 

coordonate de către conducătorul de doctorat și trebuie să asigure acumularea unui număr de minim 30 

de credite. Examenele ce urmează a fi susţinute pe parcursul anului universitar vor fi alese din Planul de 

învăţământ al Consiliul de coordonare a programelor doctorale la care este înmatriculat și/sau din Planul 

de învăţământ al altui Consiliu, în funcţie de tematica abordată. Disciplinele alese nu trebuie să fie 

identice cu cele promovate în ciclul I şi II de studii Bologna sau în cadrul studiilor de lungă durată sau 

master. Pentru absolvenţii care nu au pregătire specifică în domeniu, se vor stabili opţional discipline 

complementare. Planul de învățământ se aprobă de către Consiliul de Administrație și se revizuiește 

anual.  

(3) Catalogul în care se consemnează notele la examenele susţinute (Formularul REG.11-F3) va fi depus 

anual, cel mai târziu până la data de 10 septembrie, la Rectorat – C.S.U.D. Rezultatele obținute de 

studenții doctoranzi în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate sunt 

apreciate cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare a examenului fiind 5. În caz contrar, studentul 

trebuie sa repete evaluarea, cu condiția să se încadreze în perioada primului an de studiu, altfel este 

exmatriculat. Creditele se acordă la fiecare disciplină promovată cu nota minimă de 5 iar promovarea 

programului de pregătire universitară avansată necesită 30 credite. 

(4) Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, studentul doctorand elaborează 

proiectul programului de cercetare științifică. Acest proiect este susținut de către studentul doctorand în 

prezența unei comisii de specialitate avizate de Consiliul de coordonare a programelor doctorale. În 

situaţii de forţă majoră sau a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi/sau naţional prin acte 

normative emise de autorităţile competente, susţinerea proiectului se poate face şi online/parţial online 

asigurându-se comunicarea între toţi membrii comisiei. Inițierea online a evenimentului va fi făcută de 

către conducătorul de doctorat folosind una din platformele instituţionale agreate de IOSUD. Procesul 

verbal al şedinţei, în acest caz, va fi semnat de către toţi membrii comisiei în termen de 20 zile 

lucrătoare de la data susținerii şi va fi depus de conducătorul de doctorat prin poştă (sau fizic, după caz) 

la secretariatul CSUD în original. 

(5) Planificarea susținerii proiectului de cercetare se transmite de regulă în cursul lunii iulie și va fi 

postată pe site-urile www.doctorat.tuiasi.ro și ale facultăţilor / Consiliilor de coordonare a programelor 

doctorale. 

(6) Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din conducătorul de doctorat 

în calitate de preşedinte şi cel puţin alţi doi specialiști cu titlul de doctor şi funcţie didactică de cel puţin 

șef de lucrări sau cercetător ştiinţific gradul III. 

(7) Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces verbal (Formularul REG.11-F4) şi se exprimă 

printr-unul dintre calificativele: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. În cazul obţinerii 

calificativului „nesatisfăcător”, studentul doctorand poate prezenta un nou proiect de cercetare până la 

sfârșitul lunii septembrie. 

(8) Dacă la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine calificativul 

„nesatisfăcător”, studentul doctorand este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El 

primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de 

studii universitare de doctorat. 

(9) Titlul tezei de doctorat va fi identic cu titlul proiectului de cercetare ştiinţifică și poate fi modificat doar 

la cererea studentului doctorand, înregistrată la registratura TUIASI, cu acordul conducătorului de 

doctorat, al Consiliul de coordonare a programelor doctorale şi aprobată de C.S.U.D., până în momentul 

depunerii acesteia pentru verificarea antiplagiat. 
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8.1.2. Programul individual de cercetare ştiinţifică 

Art.21. (1) Programul de cercetare ştiinţifică începe după acceptarea de către IOSUD a proiectului de 

cercetare ştiinţifică și se desfășoară în cadrul IOSUD și/sau în cadrul instituţiilor cu care acestea 

realizează convenţii de cotutelă. 

(2) Pe durata programului de cercetare științifică studentul doctorand va susţine un număr de 2 sau 3 

rapoarte de cercetare apreciate cu calificativ. Datele la care se susţin rapoartele de cercetare sunt 

stabilite în Programul de cercetare. 

(3) În cazul în care nu se pot respecta datele planificate, studentul doctorand întocmeşte o cerere 

adresată Consiliului de coordonare a programelor doctorale prin care solicită decalarea termenului de 

susţinere. Cererea de decalare a termenului de susținere va fi depusă înaintea cererii de aprobare a 

comisiei pentru susținerea raportului de cercetare și se anexează la aceasta.  

(4) Pentru susținerea unui raport de cercetare, studentul doctorand va întocmi o cerere adresată 

Rectorului Universității. Conducătorul de doctorat propune comisia, semnează, Consiliul de coordonare a 

programelor doctorale avizează, iar conducerea CSUD aprobă. Rezultatul obţinut la susţinerea raportului 

va fi consemnat într-un proces verbal (Formularul REG.11-F5). şi se exprimă printr-unul dintre 

calificativele: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. În cazul obţinerii calificativului 

„nesatisfăcător”, studentul doctorand trebuie să refacă raportul de cercetare, pe care îl poate susţine din 

nou, reluând procedura. 

(5) Susținerea rapoartelor de cercetare este publică şi are loc în fața unei comisii formată din: 

conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte şi 3 - 5 membri cadre didactice cu titlul de doctor. În 

situaţii de forţă majoră sau a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi/sau naţional prin acte 

normative emise de autorităţile competente, susţinerea proiectului se poate face şi online/parţial online 

asigurându-se comunicarea între toţi membrii comisiei. Inițierea online a evenimentului va fi făcută de 

către conducătorul de doctorat folosind una din platformele instituţionale agreate de IOSUD. Procesul 

verbal al şedinţei, în acest caz, va fi semnat electronic de toţi membrii comisiei. Procesul verbal de 

susţinere a raportului de cercetare, împreună cu cererea de aprobare a comisiei şi cererea de decalare 

termen susținere raport (dacă este cazul) vor fi depuse de conducătorul de doctorat prin poştă (sau fizic, 

după caz) la secretariatul CSUD în original în termen de 20 zile lucrătoare de la data susținerii.  

(6) Schimbarea denumirii rapoartelor de cercetare se va face pe bază de cerere, înregistrată la 

registratura TUIASI, avizată de conducătorul de doctorat si conducerea Consiliului de coordonare a 

programelor doctorale. În situaţia instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi/sau naţional prin acte 

normative emise de autorităţile competente, cererea poate fi trimisă online şi va fi depusă de doctorand / 

conducătorul de doctorat prin poştă (sau fizic, după caz) la secretariatul CSUD în original în termen de 

20 zile lucrătoare de la data susținerii raportului de cercetare. 

(7) În perioada de desfășurare a Programului de cercetare științifică, studenții doctoranzi pot efectua 

stagii de cercetare la universități din țară sau străinătate în baza unor acorduri, inclusiv de cotutelă, 

pentru documentarea și efectuarea de cercetări necesare elaborării rapoartelor de cercetare și a tezei de 

doctorat.  
 

8.2. Durata programului de doctorat. Întrerupere / Prelungire / Graţie  

Art.22. (1) Întreruperea programului de doctorat se face în condiţiile stabilite de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat şi de reglementările legale în vigoare, pentru 

o perioadă de unul până la maximum doi ani, la cererea scrisă a studentului doctorand, înregistrată la 

registratura TUIASI, cu aprobarea conducătorului de doctorat, a conducerii Consiliului de coordonare a 

programelor doctorale şi a Consiliului de administraţie, pentru următoarele motive: concediu medical sau 
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de maternitate (probate cu certificat medical), cazuri de forţă majoră şi deplasări în străinătate pentru 

stagii de cercetare. 

(2) Studenții doctoranzi bursieri la forma cu frecvenţă, care beneficiază de burse acordate prin proiecte 

finanţate din fonduri structurale, granturi doctorale sau beneficiari de convenţii de cotutelă cu universităţi 

din străinătate, nu trebuie să facă întrerupere de program la plecarea în străinătate (deoarece în 

perioada stagiului în străinătate continuă şi dezvoltă activitatea de cercetare conform programului de 

doctorat). 

(3) Studenții doctoranzi incluşi în grupul ţintă al proiectelor finanţate din fonduri structurale nu pot 

beneficia de burse Erasmus, Marie Curie sau alte burse europene, pentru a evita dubla finanţare. 

(4) Studenții doctoranzi care nu sunt incluşi în proiecte finanţate din fonduri structurale pot beneficia de 

burse Erasmus fără a întrerupe programul de doctorat.  

(5) Deplasarea la conferinţe, seminarii, workshop-uri etc. în interesul studentului doctorand, nu reprezintă 

motiv de întrerupere a programului doctoral. 

(6) După încheierea perioadei de întrerupere, studentul doctorand trebuie să depună la CSUD o cerere, 

înregistrată la registratura TUIASI, de reluare a activității, semnată de conducătorul de doctorat și 

Directorul Consiliului de coordonare a programelor doctorale. 

Art.23. Prelungirea studiilor doctorale se aprobă pentru încheierea Programului de cercetare ştiinţifică 

pentru susținerea rapoartelor de cercetare, pentru cazurile în care este necesară o perioadă 

suplimentară de experimentare sau testare a rezultatelor cercetării. Pe perioada de prelungire studentul 

doctorand cu taxă va achita în continuare taxa de școlarizare iar cel cu bursă sau fără bursă, 50% din 

taxă. În cazul în care studentul doctorand susține rapoartele de cercetare înainte de expirarea perioadei 

solicitate de prelungire, aceasta se sistează începând cu luna următoare, studentul doctorand putând 

depune cerere pentru perioada de graţie. 

Art.24. În cazul în care studentul doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii (3 ani) şi a eventualelor întreruperi sau prelungiri aprobate, poate beneficia de o 

perioadă de graţie de maximum 4 ani, pentru a finaliza şi susţine public teza de doctorat. Pentru perioada 

de graţie, solicitată în scris, nu se achită taxe de şcolarizare iar depăşirea acestui termen conduce în 

mod automat la exmatricularea sa. 

Art.25. (1) Durata programului de doctorat se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor/ 

prelungirilor/ graţie. Contractul de studii universitare de doctorat se prelungeşte corespunzător perioadei 

de întrerupere/ prelungire/ graţie aprobate. 

(2) În perioadele de întreruperi/ prelungiri/ graţie aprobate, studentul doctorand nu poate beneficia de 

bursă de doctorat. 

(3) Durata totală maximă de desfăşurare a studiilor de doctorat, inclusiv perioadele de întrerupere, 

prelungire şi graţie, nu poate depăși 9 ani. 

(4) Studentul doctorand se poate retrage la cerere, înregistrată la registratura TUIASI, în orice stadiu al 

programului doctoral. În cazul în care retragerea este solicitată în anul I înainte de sfârșitul anului 

calendaristic în care a fost admis, iar studentul doctorand a fost înmatriculat la buget, nu se consideră că 

a beneficiat de finanțare și ulterior se mai poate înscriere la aceeași formă.  

(5) Pe parcursul studiilor doctorale, studenții doctoranzi admiși la forma cu taxă pot trece la învățământul 

subvenționat de la bugetul de stat cu respectarea cifrei de școlarizare a anului respectiv. Schimbarea 

formei de finanțare se face la cerere, înregistrată înainte de 1 octombrie sau 1 ianuarie, cu acordul 

conducătorului de doctorat, al Directorului C.C.P.D, Consiliului de Administrație și al Senatului. Locul 

eliberat de la buget, cu sau fără bursă, va fi ocupat în funcție de activitatea desfășurată de studentul 
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doctorand, la aprecierea CCPD și cu acordul Consiliului facultății. 

(6) Recuperarea actelor aflate în original la dosarul de student doctorand în cazul exmatriculării, retragerii 

sau susținerii tezei de doctorat, se va face numai după completarea Fișei de lichidare (Formularul 

REG.11-F6). 
 

8.3. Teza de doctorat (conținut, prezentare) 

Art.26. Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea și susţinerea publică a 

unei teze de doctorat. 

Art.27. Fiecare Consiliu de coordonare a programelor doctorale poate elabora un ghid de redactare a 

tezei de doctorat pe domenii de specializare universitară, precizând elemente precum: structura formală 

a tezei, numărul minim de pagini, trimiterile la referinţe bibliografice, cerinţe formale de tehnoredactare în 

concordanţă cu Procedura privind elaborarea și susținerea tezei de doctorat etc. 

Art.28. Etapele privind susținerea publică a tezei de doctorat sunt detaliate în Procedura privind 

elaborarea și susținerea tezei de doctorat și pot fi sintetizate astfel: 

(1) Candidatul va depune la Secretariatul CSUD cererea de demarare a procedurilor de evaluare de 

către comisia de îndrumare a tezei de doctorat împreună cu formatul electronic al tezei de doctorat. 

(2) C.S.U.D. realizează analiza de similitudini utilizând un program antiplagiat agreat de minister şi 

transmite electronic raportul de similitudini Directorului Consiliului de coordonare a programelor doctorale 

urmând ca acesta să informeze conducătorul şi membrii comisiei de îndrumare.  

(3) Candidatul va depune la Consiliul de coordonare a programelor doctorale cererea de fixare a datei în 

vederea presusţinerii tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare la care va ataşa raportul de 

similitudini (aprobat de către conducătorul de doctorat). Presusţinerea are caracter public şi trebuie 

anunţată cu minim 7 zile înainte la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultăţii / CCPD. Dacă în urma 

presusţinerii publice există observaţii majore privind calitatea tezei de doctorat, comisia de îndrumare 

propune efectuarea modificărilor necesare și reluarea procedurii privind presusţinerea tezei. Avizul 

membrilor comisiei de îndrumare este exprimat în formular tipizat. 

(4) Directorul Consiliului de coordonare a programelor doctorale va întocmi un referat, aprobat şi de 

către Directorul SD, prin care confirmă îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare demarării susţinerii 

publice a tezei de doctorat. 

(5) În vederea emiterii Deciziei Rectorului de numire a membrilor comisiei de doctorat, conducătorul de 

doctorat va depune la Secretariatul CSUD cererea de aprobare a comisiei pentru susținerea publică a 

tezei de doctorat a studentului doctorand. Cererea va fi însoțită de: cererea de presusţinere, avizul 

comisiei de îndrumare, referatul Şcolii Doctorale, referatul de acceptare al conducătorului de doctorat, 

raportul de similitudini şi teza de doctorat. 

(6) Cererea de susţinere publică a tezei de doctorat se va depune la secretariatul CSUD cu minim 20 

zile calendaristice înaintea datei propuse şi va fi însoţită de: rapoartele tipărite și semnate ale membrilor 

comisiei împreună cu CV-urile acestora în format PDF, semnate, rezumatul tezei în format PDF, CV-ul 

studentului doctorand în format PDF, semnat și CV-ul conducătorului de doctorat în format PDF semnat. 

Art.29. (1) Comisia de doctorat este formată din cel puţin 5 membri: un preşedinte, ca reprezentant al 

IOSUD, conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în 

domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat dintre care cel puţin 2 nu sunt membri ai IOSUD din 

care fac parte studentul doctorand şi conducătorul de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au titlul de 

doctor şi au cel puțin funcţia didactică de conferențiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal 

gradul II. 
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(2) Președintele comisiei de doctorat este desemnat de către conducătorul de doctorat şi poate fi: 

Decanul sau un Prodecan, dacă au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar, sau Directorul 

Consiliului de coordonare a programelor doctorale din facultate. 

Art.30. Actele necesare încărcării pe platformă a tezei de doctorat sunt specificate în Procedura privind 

elaborarea și susținerea tezei de doctorat şi se depun în maxim 20 de zile de la susținerea publică a 

tezei, altfel teza nu poate fi supusă validării. 

Art.31. Diploma de doctor este emisă de IOSUD în termen de maximum 90 de zile de la data primirii 

Ordinului ministrului de confirmare a titlului de doctor. 

Art.32. Etapele privind susținerea publică online / parţial online a tezei de doctorat în situaţii de forţă 

majoră sau a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi/sau naţional prin acte normative emise 

de autorităţile competente sunt detaliate în Procedura privind elaborarea și susținerea tezei de doctorat. 
 

8.4. Respectarea eticii știinţifice și universitare 

Art.32. (1) Studentul doctorand este autorul tezei şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informațiilor 

prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstrațiilor exprimate în teza de doctorat. 

(2) Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu autorul tezei, de respectarea standardelor de 

calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 

170 din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Orice situaţii care implică fraude sau plagiat sunt analizate de către Comisia de Etică și Deontologie 

Profesională din cadrul TUIASI. 

(4) Consiliul de coordonare a programelor doctorale are responsabilitatea de a informa studentul 

doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia. 

 

9. DISPOZIŢII FINALE 

Art.33. (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică studenților doctoranzi înmatriculați la IOSUD – 

TUIASI începând cu ziua lucrătoare următoare ședinței Senatului în care a fost aprobat.  

Modificările şi completările aduse prezentului regulament, aprobate prin Hotărâre de Senat vizând 

reglementările de desfășurare a presusținerii și susținerii tezelor de doctorat în sistemul online / parţial 

online sunt aplicabile numai în situaţii de forţă majoră, a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local / 

naţional prin acte normative emise de autorităţile competente, sau a unor măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

(2) Prevederile acestei proceduri se aplică şi pentru perioadele de timp în care sunt incidente acte 

normative emise de autoritățile competente care prevăd reglementări ce nu permit desfășurarea 

activităților în prezenţa fizică a mai multor persoane.  

 

10. ÎNREGISTRĂRI 

1. Indicatorul aprobărilor si reviziilor 

2. Lista de difuzare 

3. Dosarele studenţilor - doctoranzi 

 

11. ANEXE ŞI FORMULARE 

Formularul REG.11-F1 Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Formularul REG.11-F2 Programul de cercetare ştiinţifică 
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Formularul REG.11-F3  Catalog 

Formularul REG.11-F4 Proces verbal la susţinerea publică a proiectului de cercetare ştiinţifică 

Formularul REG.11-F5 Proces verbal la susţinerea publică a raportului de cercetare ştiinţifică  

Formularul REG.11-F6  Fișa de lichidare 

 

12. RESPONSABILITĂŢI 

12.1. Responsabilul de proces – CSUD 

 elaborează/ revizuieşte/ retrage prezenta procedură; 

  gestionează activităţile procedurate. 

12.2. Senatul TUIASI 

  aprobă procedura. 

12.3. Rectorul TUIASI 

  impune aplicarea procedurii; 

  asigură resurse pentru aplicarea procedurii. 

12.4. Consiliul de Administraţie 

  Avizează procedura; 

12.5. Şcoala Doctorală 

 aplică procedura. 

12.6. CEAC: 

 avizează procedura. 

12.7. DEAC 

  verifică procedura; 

  asigură difuzarea procedurii; 

  arhivează procedura. 

12.8. Studenţii – doctoranzi 

 aplică şi respectă prezenta procedură. 

12.9. Conducătorii de doctorat 

 aplică şi respectă prezenta procedură. 

 

13. CUPRINS 
 

Numărul 

componentei în 

cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pag 

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/ 

reviziei  
1 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  2 

3 Lista de difuzare 2 

4 Scop şi obiective 3 

5 Domeniu de aplicare  3 

6 Documente de referinţă  4 

7 Organizarea studiilor universitare de doctorat 4 

8 Desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 10 

9 Dispoziţii finale 16 

10 Înregistrări 16 
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11 Anexe şi formulare 16 

12 Responsabilităţi  16 

13 Cuprins 17 
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Formularul REG.11 E2R5 -F1    
   

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Şcoala Doctorală a universităţii  
Facultatea ________________________________________________ 

 
   Se aprobă,  

 
  R E C T O R, 

 
 
 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII 
UNIVERSITARE AVANSATE 

 
Student (a) doctorand: ______________________________________________________ 

Conducător de doctorat _____________________________________________________ 

Data înmatriculării la doctorat: _________________________________________________ 

Domeniul: _________________________________________________________________ 

Forma de doctorat __________________________________________________________ 

EXAMENE 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea examenelor / Activitatea de 
pregătire avansată (1) Nr. credite Data susţinerii Nota / 

Calificativ 
1     

2.     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 (1) Examene stabilite din Planul de îvăţământ al Şcolii Doctorale întocmit pentru studiile universitare 
de doctorat sau alte planuri de învăţământ existente / Activitate de pregătire individuală (audiere 
cursuri, seminarii, laboratoare, documentare, etc.) 



2 

MODUL DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ  (2) 

 

Nr. 
crt. Denumire curs Nr. credite Data 

susţinerii 
Nota / 

Calificativ 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
(2) Cuprinde un număr de cursuri stabilite de către conducătorul de doctorat pentru studeníi 
doctoranzii care nu au pregătire în domeniu (absolvenţi de alte universităţi) . 
 

Data întocmirii programului: _________________________________________ 

 

      Conducător de doctorat, 
___________________________ 

           Student (a) doctorand, 
_____________________________ 

 
 Director Școală doctorală, 
________________________________ 
 
 

AVIZAT de 
CONSILIUL FACULTĂŢII la data de  _________________ 

 

D E C A N, 
__________________________ 
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 Formularul REG.11 E2R5 -F2 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Şcoala Doctorală a universităţii  
Domeniul _________________________________________________________________ 
Facultatea ________________________________________________________________ 
 

 
 Se aprobă, 

   R E C T O R, 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

Tema proiectului de cercetare ştiinţifică (titlul tezei de doctorat): __________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

RAPOARTE 

Nr. 
crt. Denumirea rapoartelor de cercetare ştiinţifică Data 

planificată 
Data 

susţinerii Calificativ 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

* 
 

 

   

* Raport amânat / repetat 
 
 

Conducător de doctorat,             Student (a) doctorand, 
__________________________     _________________________ 
 

Director Școală doctorală, 
________________________________ 
 
 

AVIZAT de 
CONSILIUL FACULTĂŢII la data de  ________________ 

D E C A N 
_______________________________ 
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Formularul REG.11 E2R5 -F3  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
 

Școala Doctorală a universității  
Domeniul ______________________________________________________ 
Facultatea _____________________________________________________ 
Anul universitar - ....................... 
 

C A T A L O G 
 

Numele şi prenumele studentului (ei) doctorand ______________________________ 

 

Nr. 
crt. Titlul disciplinei Sesiunea Nr. 

credite 
Data 

susţinerii 
Nota 
finală 

Numele şi 
prenumele 

titularului de 
disciplină 

Semnătura 

1. 

 I      
II      

III      

2. 

 I      
II      

III      

3. 

 I      
II      

III      

4. 
 I      

II      
III      

5. 
 I      

II      
III      

6. 

 I      
II      

III      

7. 

 I      
II      

III      
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MODUL DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ 

Nr. 
crt. Titlul disciplinei Sesiunea Nr. 

credite 
Data 

susţinerii 
Nota 
finală 

Numele şi 
prenumele 

titularului de 
disciplină 

Semnătura 

1. 

 I      
II      

III      

2. 

 I      
II      

III      

3. 

 I      
II      

III      

4. 
 I      

II      
III      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
Formularul REG.11 E2R5 -F4  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI 
Școala Doctorală a universităţii  
Facultatea ________________________________________________ 
 
 

PROCES VERBAL 
din data de: ________________________ 

La susţinerea publică a proiectului de cercetare ştiinţifică elaborat de : 

studentul (a) doctorand ______________________________________________________ 

domeniul:_________________________________________________________________ 

conducător de doctorat ______________________________________________________ 

Tema proiectului de cercetare ştiinţifică (titlul tezei de doctorat) ________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Preşedintele comisiei de examinare a proiectului:1. ________________________________ 

Membri:        2. ________________________________ 

         3. ________________________________ 

         4. ________________________________ 

         5. ________________________________ 

 

Hotărârea comisiei privind acceptarea proiectului de cercetare ştiinţifică 

Nr. 
crt. Numele si prenumele examinatorului Calificativul Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

 

In urma prezentării proiectului de cercetare ştiinţifică s-a acordat calificativul: ___________* 

           PREŞEDINTE, 
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Formularul REG.11 E2R5 -F5  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI 
Şcoala Doctorală a universităţii  
Facultatea ________________________________________________ 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
din data de: _____________________ 

 
La susţinerea publică a raportului de cercetare ştiinţifică susţinut de ___________ 

_________________________________________________________________________ 

studentul (a) doctorand in domeniul: ____________________________________________ 

Conducător de doctorat: _____________________________________________________ 

Titlul raportului de cercetare ştiinţifică: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Preşedinte al comisiei de doctorat: 1. _______________________________________ 

Membri:     2. _______________________________________ 

      3. _______________________________________ 

      4. _______________________________________ 

      5. _______________________________________ 

Hotărârea comisiei privind acceptarea raportului de cercetare ştiinţifică 

Nr. 
crt. Numele si prenumele examinatorului Calificativul Semnătura 

1    

2    

3    

4    

5    

 
In urma prezentării referatului de cercetare ştiinţifică s-a acordat calificativul:_____________ 

* 

            PREŞEDINTE, 
 

*Calificativul final (bine, foarte bine, satisfăcător, nesatisfăcător) se hotărăşte de preşedintele comisiei si este 



8 

 
Formularul REG.11 E2R5 -F6 

 

 

FIŞĂ LICHIDARE 
 

NUME ______________________________________________ 
PRENUME __________________________________________ 

 

 

 

 

Biblioteca Facultății de ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Conducător de doctorat ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Serviciul social - Cămin T 19 ______________________________________ 

 
 

 
 


