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Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1
Prezentul Regulament stabileste metodologia dupa care se desfasoara constituirea Consiliului pentru Studiile
Universitare de Doctorat (CSUD) si desemnarea directorului CSUD, precum si organizarea structurilor de
conducere ale Scolii Doctorale (constituirea Consiliului si nominalizarea Directorului Scolii Doctorale) din
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu". Regulamentul este elaborat in temeiul Legii 1/2011
a Educatiei Nationale si a HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 2
Principiile care stau la baza acestui Regulament sunt cuprinse in Carta UMF "Iuliu Hatieganu" si se refera la
libertatea candidaturii, aplicarea reprezentativitatii (cu respectarea prevederilor speciale cuprinse in Codul
studiilor universitare de doctorat), respectarea conditiilor de incompatibilitate si a celor legate de statutul
profesional al membrilor structurilor de conducere.

Capitolul II - Constituirea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
Art. 3
(1) Organizarea procedurii de constituire a CSUD apartine conducatorului institutiei organizatoare de doctorat
(IOSUD), in persoana Rectorului universitatii.
(2) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD respecta prevederile Codului, este propusa de catre
conducatorul institutiei (IOSUD) - Rectorul UMF "Iuliu Hatieganu" si este aprobata de Senatul universitatii.
Art. 4
(1) La alegerea membrilor CSUD participa toti conducatorii de doctorat din UMF "Iuliu Hatieganu", respectiv
studentii-doctoranzi inmatriculati la Scoala Doctorala incepand cu anul universitar 2008-2009.
(2) Potrivit Codului pentru Studii Universitare de Doctorat, CSUD este alcatuit din minimum 7 si maximum 17
membri. La UMF "Iuliu Hatieganu", CSUD este format din 7 membri. Cadrele didactice conducatori de
doctorat trebuie sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare,
în vigoare la data desemnarii lor ca membri ai CSUD, aprobate prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret si egal al conducatorilor de doctorat din
cadrul Scolii doctorale a UMF "Iuliu Hatieganu".
a) Organizarea alegerii membrilor cadre didactice ai CSUD se realizeaza de catre Prorectoratul
Stiintific.
b) Conducatorii de doctorat care aspira la calitatea de membru al CSUD isi vor depune candidatura cu
cel putin 2 saptamani inainte de data organizarii alegerilor, la Prorectoratul Stiintific. Candidatura va fi
inregistrata si insotita de CV-ul candidatului, care va fi postat pe site-ul universitatii.
c) Sunt considerati alesi conducatorii de doctorat care au obtinut cel mai mare numar de voturi valabil
exprimate. In caz de numar egal de voturi, se recurge la balotaj, organizandu-se un al doilea tur de scrutin.
d) Alegerile se considera statutare indiferent de numarul de conducatori de doctorat care participa la

scrutin.
(4) Un membru al CSUD este student-doctorand, ales prin prin votul universal, direct, secret si egal al
studentilor-doctoranzi din cadrul Scolii doctorale a UMF "Iuliu Hatieganu".
a) Organizarea alegerii membrilor studenti-doctoranzi ai CSUD se realizeaza de catre Prorectoratul
Stiintific.
b) Studentii doctoranzi care aspira la calitatea de membru al Consiliului CSUD isi vor depune
candidatura cu cel putin 2 saptamani inainte de data organizarii alegerilor, la Prorectoratul Stiintific.
Candidatura va fi inregistrata si insotita de CV-ul candidatului, care va fi postat pe site-ul universitatii.
c) Sunt considerati alesi studentii-doctoranzi care au obtinut cel mai mare numar de voturi valabil
exprimate. In caz de numar egal de voturi, se recurge la balotaj, organizandu-se un al doilea tur de scrutin.
d) Alegerile se considera statutare indiferent de numarul de studenti-doctoranzi care participa la
scrutin.
(5) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
(6) Ceilalti 4 membri ai CSUD sunt numiti de catre Rectorul UMF "Iuliu Hatieganu" dintre cadrele didactice si
cercetatorii cu drept de conducere de doctorat si care indeplinesc standardele minimale si obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnarii lor ca membri ai CSUD, aprobate prin Ordin
al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, respectiv dintre alte categorii de persoane, cuprinse la aliniatul (7).
(7) CSUD poate avea ca membri: a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia; b) persoane din tara
sau din strainatate; c) personalitati stiintifice sau personalitati din sectoarele industriale si socio-economice
relevante; d) reprezentanti ai studentilor-doctoranzi din cadrul scolilor doctorale din IOSUD.
(8) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
9) Principalele atributii ale CSUD sunt:
a) stabilirea strategiei IOSUD;
b) elaborarea Regulamentului institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii
universitare de doctorat la nivelul IOSUD;
c) aprobarea deciziilor privind înfiintarea si desfiintarea scolilor doctorale din cadrul IOSUD;
d) selectarea conducatorilor de doctorat care fac parte dintr-o scoala doctorala nou- înfiintata;
e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituit dintr-un parteneriat, potrivit
contractului de parteneriat;
f) alte atributii specifice, stabilite prin Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a
programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.

Capitolul III - Concursul public pentru desemnarea Directorului CSUD
Art. 5
(1) CSUD este condus de un director.
(2) Functia de director al CSUD este asimilata functiei de prorector.
(3) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de catre institutia care reprezinta legal
IOSUD.
(4) Metodologia de desemnare a directorului CSUD respecta prevederile Codului, se desfasoara sub forma
unui concurs public, este propusa de catre conducatorul institutiei (IOSUD) - Rectorul UMF "Iuliu Hatieganu"
si este aprobata de Senatul universitatii.
(5) La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au
dreptul de a conduce doctorate si care îndeplinesc standardele minimale si obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României a anuntului privind
scoaterea la concurs a postului, aprobate prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(6) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune la Prorectoratul Stiintific urmatoarele documente:
- Cererea de inscriere
- CV-ul candidatului - model Europass
- Lista de lucrari
- Programul managerial privind dezvoltarea Scolii Doctorale, a resurselor sale materiale si umane
si a capacitatii de a atrage resurse financiare prin proiecte nationale si internationale
- Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate
- Fisa de verificare a indeplinirii standardelor minimale pentru abilitare
- Copie dupa cartea de identitate
- Copii legalizate ale diplomelor de studii : bacalaureat, studii universitare, studii doctorale,
certificatelor de medic/farmacist specialist, medic/farmacist primar
- Cazier juridic
(7) Lansarea concursului public pentru selectarea directorului CSUD este data publicitatii cu cel putin doua
luni inainte de data limita pentru inscrierea candidatilor prin :
- Publicare pe pagina de Internet a Universitatii
- Publicare pe site-ul web specializat administrat de MECTS
- Publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a
(8) Pentru desfasurarea concursului si desemnarea directorului CSUD sub autoritatea Rectorului UMF "Iuliu
Hatieganu", se constituie o comisie de concurs
(9) Comisia de concurs este formata din 5 membri, din care cel putin 3 trebuie sa fie din afara institutiilor
componente ale IOSUD, din tara sau din strainatate.
(10) Cel putin un membru al comisiei de concurs are un contract de munca, la data publicarii în Monitorul
Oficial al României a anuntului privind scoaterea la concurs a postului, cu o institutie de învatamânt superior
si de cercetare din strainatate, care este inclusa pe lista aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
(11) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba dreptul de a conduce doctorate, în tara sau în strainatate, si
sa îndeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la
data publicarii în Monitorul Oficial al României a anuntului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate
prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
(12) Data, ora si locul desfasurarii concursului sunt anuntate pe pagina de internet a Universitatii cu cel putin
5 zile calendaristice inaintea desfasurarii concursului public.
(13) Concursul pentru selectarea Directorului CSUD consta in :
- Examinarea de catre Comisie a dosarului candidatului si evaluarea calitatii stiintifice a
publicatiilor si a capacitatii de a atrage fonduri pentru cercetare
- Interviu cu comisia, in cadrul caruia se va prezenta Programul managerial ce vizeaza masurile
luate pentru dezvoltarea resurselor materiale si umane ale Scolii Doctorale, precum si
modalitatile prevazute pentru atragerea resurselor financiare
(14) În baza deciziei comisiei de concurs, conducatorul institutiei - Rectorul - care reprezinta legal IOSUD,
încheie cu persoana desemnata ca Director al CSUD un contract de management pe o perioada de 4 ani.

Capitolul IV

Constituirea Consiliului Scolii Doctorale

Art. 6
(1) Scoala doctorala este condusa de un director al scolii doctorale si de Consiliul Scolii doctorale. Directorul
scolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul scolii doctorale este asimilat consiliului
departamentului.
(2) La UMF "Iuliu Hatieganu", Consiliul Scolii Doctorale este format din 6 membri:
a) doi conducatori de doctorat din UMF "Iuliu Hatieganu"
b) un student-doctorand la UMF "Iuliu Hatieganu"
c) doi membri din afara scolii doctorale, alesi dintre personalitati stiintifice a caror activitate stiintifica
are o recunoastere internationala semnificativa si/sau personalitati din sectoarele industriale si socioeconomice relevante
d) directorul Scolii Doctorale, care este membru de drept in Consiliu
(3) Membrii Consiliului Scolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau cercetatori trebuie sa aiba
dreptul de a conduce doctorate, în tara sau în strainatate, si sa îndeplineasca standardele minimale si
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnarii lor ca membri ai Consiliului
scolii doctorale, aprobate prin ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului potrivit art. 219
alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(4) Membrii Consiliului scolii doctorale cadre didactice conducatoare de doctorat se aleg prin votul universal,
direct, secret si egal al conducatorilor de doctorat din scoala doctorala respectiva.
(5) Membrul Consiliului Scolii Doctorale care este student-doctorand se alege prin votul universal, direct,
secret si egal al studentilor doctoranzi din UMF "Iuliu Hatieganu"
(6) Cele doua personalitati din Consiliul Scolii Doctorale care provin din afara universitatii sunt nominalizate
de catre conducatorul IOSUD, in persoana Rectorului UMF "Iuliu Hatieganu"
(7) Candidaturile pentru Consiliul Scolii Doctorale (conducatori de doctorat, respectiv studenti-doctoranzi) se
depun la Prorectoratul Stiintific cu cel putin 2 saptamani inainte de data stabilita pentru alegeri. CV-urile
candidatilor, precum si cele ale personalitatilor din afara universitatii nominalizate de Rector, sunt publice si
se fac cunoscute prin afisare pe site-ul universitatii.
(8) Sunt considerati alesi candidatii (conducatori de doctorat, respectiv student doctorand) care au obtinut cel
mai mare numar de voturi valabil exprimate. In caz de numar egal de voturi, se recurge la balotaj,
organizandu-se un al doilea tur de scrutin.
(9) Alegerile se considera statutare indiferent de numarul de conducatori de doctorat, respectiv studentidoctoranzi care participa la scrutin.
(10) Consiliul scolii doctorale se întâlneste de cel putin trei ori pe an, la cererea directorului scolii doctorale
sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
(11) Mandatul Consiliului scolii doctorale este de 5 ani.
Art. 7
(1) Principalele atributii ale Consiliului scolii doctorale sunt:
a) elaborarea Regulamentului scolii doctorale;
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calitatii de membru al scolii doctorale unor
conducatori de doctorat, precum si stabilirea de standarde minimale de performanta stiintifica în vederea
aplicarii obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea si exmatricularea studentilor-doctoranzi, la propunerea conducatorilor de doctorat
membri ai scolii doctorale;
d) decizii privind avizarea statului de functii al personalului didactic si de cercetare afiliat scolii
doctorale, dupa caz;
e) asista evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditarii/reacreditarii sau a autorizarii
provizorii a scolii doctorale;
f) alte atributii specifice.

Capitolul V

Nominalizarea Directorului Scolii Doctorale

Art. 8
(1) Consiliul scolii doctorale este condus de catre directorul scolii doctorale, care este numit de catre CSUD
la propunerea directorului acestui organism, dintre conducatorii de doctorat din cadrul scolii doctorale.
(2) Directorul Scolii Doctorale este membru de drept în Consiliul scolii doctorale.
(3) Directorul Scolii doctorale trebuie sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnarii lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al Ministrului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
(4) Numirea directorului Scolii Doctorale se face publica dupa finalizarea alegerilor pentru Consiliul Scolii
Doctorale.
(5) Mandatul directorului Scolii Doctorale este de 5 ani.

