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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A STUDIILOR UNIVERSITARE DE NIVEL DOCTORAT
ÎN UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA
I. DISPOZIŢII CADRU
Art. 1. Prezentul regulament statuează detaliile organizării şi desfăşurării în
UPT a studiilor de nivel doctorat, pe baza L 288 / 2004, HG 567 / 15.06.2005 şi
OMEdC 4.491 / 06.07.2005.
Art. 2. În conformitate cu L 288 / 2004, HG 567 / 15.06.2005 şi OMEdC 4.491 /
06.07.2005, începând cu anul universitar 2005 / 2006, studiile de nivel doctorat
oferite de UPT devin de rang universitar, în concordanţă cu paradigma
promovată prin procesul de reformare a învăţământului superior european
desemnat prin sintagma ”procesul Bologna” şi au ca finalitate aducerea unui
aport la dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare / producţie ştiinţifică originală.
Art. 3. Durata normală a studiilor univesitare de nivel doctorat este de 3 ani. În
situaţii speciale, această durată poate fi prelungită cu până la 2 ani, în condiţiile
prevăzute de lege.
Art. 4. Studiile universitare de nivel doctorat sunt deschise, până în anul
absolvirii primei promoţii de masterat organizat în conformitate cu prevederile
L 288 / 2004, absolvenţilor cu diplomă de învăţământ universitar de nivel licenţă
sau echivalent, iar începând cu anul absolvirii primei promoţii de masterat
organizat în conformitate cu prevederile L 288 / 2004, doar absolvenţilor cu
diplomă de învăţământ universitar de nivel master.
Art. 5. UPT organizează studii universitare de nivel doctorat în domeniile
fundamentale ”Ştiinţe Inginereşti” şi ”Ştiinţe exacte” -domeniile indicate în
Anexa 1, domenii pentru care ea are, conferit de MEC, statutul de IOSUD
(”Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat”). În toate aceste
domenii, dintre cele două tipuri de doctorat instituite prin HG 567 / 15.06.2005 –
doctoratul ştiinţific şi doctoratul profesional-, doar doctoratul ştiinţific se poate
organiza.
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Art. 6. Doctoratul ştiinţific subsumează, pe de o parte, studii avansate, iar pe de
altă parte creaţie şi cercetare ştiinţifică de înalt nivel, într-un program ce-şi
propune să asigure absolventului:
a) capacitatea de a înţelege sistematic domeniul de studiu şi de a utiliza
metodele de cercetare specifice acestui domeniu
b) capacitatea de a concepe şi implementa un proiect de cercetare
c) capacitatea de a manageria activităţi de cercetare
d) capacitatea de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală,
cu impact naţional şi / sau internaţional
e) capacitatea de a face analize critice, evaluări şi sinteze de idei ştiinţifice
f) capacitatea de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea
civilă relativ la domeniul său de cercetare
g) capacitatea de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi
culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere
Art. 7. Studiile universitare de nivel doctorat se desfăşoară în UPT sub
coordonarea conducătorilor de doctorat. În conformitate cu OMEdC 4.491 /
06.07.2005, conducătorii de doctorat sunt profesori universitari titulari sau
consultanţi, cercetători ştiinţifici principali gradul I şi academicieni, cu activitate
didactică şi de cercetare proeminentă pe plan naţional şi / sau internaţional,
angajaţi ai IOSUD în cauză sau ai unei instituţii aflată cu aceasta în consorţiu pe
tema studiilor doctorale. Statutul de conducător de doctorat se obţine prin
OMEdC, cu avizul CNATDCU.
Art. 8. Studiile universitare de nivel doctorat se pot desfăşura în regim cu
frecvenţă sau în regim fără frecvenţă.
Art. 9. Doctoratul cu frecvenţă se poate organiza în regim fără taxă, pe bază de
burse acordate de UPT din alocaţii bugetare, sau în regim cu taxă.
Art. 10. Doctoratul fără frecvenţă se poate organiza doar în regim cu taxă.
Art. 11. Taxele de şcolarizare la nivel doctoral –atât pentru regimul cu
frecvenţă, cât şi pentru regimul fără frecvenţă-, se stabilesc de Senatul UPT.
Cuantumul lor trebuie să fie cel puţin la nivelul cheltuielilor pe care le comportă
respectiva şcolarizare.
II. DISPOZIŢII PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII
DE DOCTORAND AL UPT
Art. 12. Calitatea de doctorand al UPT se obţine prin concurs de admitere.
Concursul se desfăşoară pe un număr de locuri limitat, ce se alocă fiecărui
conducător de doctorat de către conducerea UPT, defalcat pe categoriile cu
frecvenţă / fără frecvenţă, respectiv cu taxă / fără taxă. La alocarea locurilor, se
au în vedere criterii precum: gradul de solicitare la admiterea din anul precedent,
dinamica finalizării tezelor în ultimii 3 ani, etc. De asemenea, se ţine seamă de
faptul că un conducător de doctorat nu poate avea sub coordonare, la un moment
dat, mai mult de 15 doctoranzi.
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Art. 13. Concursul de admitere se desfăşoară sub jurizarea unei comisii de
admitere numită prin Ordin al Rectorului UPT şi constă în două probe, ambele
obligatoriu de promovat. Prima probă este una de tip interviu. În cadrul ei,
candidaţii îşi prezintă CV-ul, direcţiile şi intenţiile de studiu avute în vedere şi
motivaţia în privinţa acestora şi răspund întrebărilor componenţilor comisiei. A
doua probă este una de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie
internaţională. Pentru prima probă se acordă o notă de la 1 la 10, iar pentru a
doua –calificativul ADMIS sau calificativul RESPINS, după caz. Un candidat
poate fi scutit de proba a doua dacă dispune de un certificat de competenţă
lingvistică eliberat de Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine al UPT
sau de o altă structură recunoscută de UPT.
Art. 14. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu frecvenţă devin angajaţi ai UPT,
pe post de asistent de cercetare, în etapa I a doctoranturii (v. art. 17), respectiv
pe post de cercetător ştiinţific, în etapa a II-a (v. art. 17), cu toate drepturile şi
obligaţiile ce decurg din această calitate, inclusiv cu obligaţia de a ţine, în medie
pe săptămână, în fiecare an de doctorantură, 6 ore de activităţi didactice
aplicative (seminarizare, respectiv îndrumare lucrări de laborator sau proiecte),
respectiv cu dreptul de a depăşi această cifră cu până la 4 ore, drept care,
materializat, atrage după sine o retribuţie în regim de cumul sau plata cu ora.
III. DISPOZIŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE NIVEL DOCTORAT
Art. 15. Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii încheiat între
doctorand, un conducător de doctorat –uneori: doi, după cum se va vedea mai
jos- şi UPT. În acest contract, sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei
părţi implicate. UPT agreează şi, mai mult, încurajează în cadrul studiilor
doctorale abordările pluridisciplinare şi interdisciplinare. În cazul unor astfel de
abordări, doctorandul îşi va desfăşura activitatea sub cotutela a doi conducători
de doctorat, ambii din UPT sau unul din UPT şi unul dintr-o altă IOSUD, din
ţară sau din străinătate. Coordonarea prin cotutelă presupune includerea în
contractul de studii, ca părţi, alături de doctorand, cu responsabilităţi şi drepturi
clar stabilite, a ambilor conducători de doctorat şi a ambelor IOSUD-uri.
Cotutela este agreată, de asemenea, în aceleaşi condiţii, şi în cazul abordărilor
monodisciplinare, pentru posibilitarea accesului la tehnologie şi / sau
bibliografie indisponibile altfel sau, pur şi simplu, pentru cultivarea deschiderii
şi spiritului de cooperare. În toate cazurile de cotutelă, rolul de coordonare în
cadrul parteneriatului constituit şi principala răspundere revin conducătorului de
doctorat, respectiv instituţiei la care doctorandul este înmatriculat iniţial.
Art. 16. Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională, conform înţelegerii părţilor, reflectată în contractul de studii.
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Art. 17. Studiile de doctorat presupun parcurgerea a două etape succesive sub
îndrumarea conducătorului / conducătorilor de doctorat: programul de
pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică. Cerinţele
celor două etape sunt aceleaşi la ambele regimuri de studiu: cu frecvenţă,
respectiv fără frecvenţă.
Art. 18. Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe parcursul
a două semestre. La realizarea lui, pot participa profesori, conferenţiari şi alţi
experţi în domeniu cu titlul de doctor, din UPT sau din afara sa.
Art. 19. Programul de pregătire universitară avansată cuprinde activităţi cu
derulare bazată pe un plan de învăţământ, activităţi de cercetare / dezvoltare /
inovare în cadrul granturilor / contractelor conducătorului de doctorat şi
activităţi pe care doctorandul şi le stabileşte singur şi în care el se manifestă
liber, având, însă, obligaţia ca, pe parcursul fiecărui semestru, să prezinte
rezultate concrete, de tipul: articole ştiinţifice, invenţii brevetate, programe de
calculator originale înregistrate, referate, proiecte de cercetare / dezvoltare /
inovare propuse spre finanţare, rapoarte de cercetare, etc. O asemenea abordare
are în vedere că doctoratul este un nivel distinct de studii, pentru şi prin
cercetare, cu menirea de a-i conferi doctorandului atât competenţe de vârf în
domeniul abordat, cât şi capacităţi de:
a) a se autoperfecţiona, ca autodidact
b) a gestiona eficient timpul propriu şi al unor colaboratori şi resursele avute
la dispoziţie, astfel încât să obţină rezultate cât mai substanţiale
c) a elabora proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare credibile, apte să
atragă fonduri pentru susţinerea lor
d) a genera idei şi soluţii inovative şi a le valorifica eficient, prin brevetare,
înregistrare, comunicare în comunitatea ştiinţifică, transfer / implementare
în societate, etc., după caz
e) a monitoriza permanent performanţa –cantitativă şi calitativă- în
activitatea proprie, dar şi în cea a echipei din care la un moment face parte
Art. 20. Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată
se elaborează de către grupul conducătorilor de doctorat în domeniul în cauză,
dar devine valid doar o dată cu aprobarea sa de către conducerea UPT. Acest
plan cuprinde, la nivelul unui total de 8 – 10 ore / săptămână, reprezentând
cursuri, seminarii sau lucrări de laborator, atât discipline de cunoaştere avansată
în domeniul de studii în cauză, cât şi discipline din domenii adiacente sau chiar
mai îndepărtate -inclusiv complementare-, cu care este de aşteptat să se ajungă
în interferenţă pentru atingerea obiectivelor propuse.
Art. 21. Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată
consistă, în fiecare semestru, în 3 discipline. Spiritul care trebuie să stea la baza
întocmirii planurilor de învăţământ este unul de flexibilitate şi deschidere spre
interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate. În acest sens, dar şi pentru a obţine o
reducere a costurilor, se recomandă conducătorilor de doctorat din domenii
diferite să conlucreze astfel încât cât mai multe discipline să fie comune -şi
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să se desfăşoare în comun!- pentru cât mai multe domenii –desigur: în limitele
raţionalului şi ale firescului lucrurilor şi nu în mod forţat-. În fiecare semestru, o
parte din discipline pot fi urmate în cadrul unui program / unor programe de
nivel master, altul / altele decât cel / cele eventual deja absolvit / absolvite sau în
curs de parcurgere. În orice variantă, planul de învăţământ al programului de
pregătire universitară avansată trebuie să fie de adecvanţă şi utilitate maxime la,
respectiv pentru programul de cercetare ştiinţifică pe care doctorandul îl are în
vedere.
Art. 22. Fiecare disciplină din planul de învăţământ al programului de pregătire
universitară avansată se încheie printr-o evaluare de tip examen. Examenul se
soldează cu acordarea unei note între 1 şi 10. Nota minimă pentru promovare
este 5.
Art. 23. Disciplinele programului de pregătire universitară avansată au asociate
puncte de credit, în acord cu specificaţiile ECTS. Punctele de credit asociate
unei discipline se obţin doar dacă disciplina este promovată (deci: dacă nota
aferentă ei este ≥ 5). De asemenea, au asociate puncte de credit activităţile de
cercetare / dezvoltare / inovare în cadrul granturilor / contractelor
conducătorului de doctorat şi activităţile pe care doctorandul şi le stabileşte
singur şi în care el se manifestă liber (v. art. 19). Aceste puncte de credit se
acordă de către conducătorul de doctorat, prin estimarea în acord cu
specificaţiile ECTS -estimare făcută exclusiv prin prisma rezultatelor obţinute!a încărcării aferente respectivelor activităţi. Totalul creditelor pe care un
doctorand le poate obţine, în mod nominal, într-un semestru este de 30.
Art. 24. Condiţia de absolvire a programului de pregătire universitară avansată
este obţinerea tuturor creditelor aferente lui, în mod nominal, în număr de 60. Cu
ocazia absolvirii, doctoranzilor li se acordă un certificat.
Art. 25. În paralel cu obligaţiile creditate, în timpul programului de pregătire
universitară avansată, doctoranzii trebuie să elaboreze, cooperând cu
conducătorul / conducătorii de doctorat sub monitorizarea căruia / cărora se află,
proiectul programului de cercetare ştiinţifică pe care îl au în vedere pentru etapa
a doua a doctoranturii (v. art. 17). Este, în mod firesc, recomandabil ca acest
program să fie corelat cu programul de pregătire universitară avansată urmat şi
cu politica universităţii în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică.
Neîndeplinirea acestei de-a doua cerinţe se poate constitui în motiv de
neacceptare a programului propus.
Art. 26. Proiectul programului de cercetare ştiinţifică se susţine public, sub
jurizarea unei comisii formată din conducătorul de doctorat -respectiv unul din
cei doi conducători de doctorat, în cazul cotutelei-, ca preşedinte şi cel puţin alţi
2 specialişti de marcă în domeniu, din rândul profesorilor, conferenţiarilor sau
cercetătorilor ştiinţifici principali gradul I, din UPT sau din UPT şi instituţia cu
care aceasta se află în consorţiu pe problema în speţă, după caz.
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Art. 27. Comisia referită la art. 26 acordă proiectului programului de cercetare
ştiinţifică, prin consens, unul din calificativele: ”Foarte Bine”, ”Bine”,
”Satisfăcător”, ”Nesatisfăcător”.
Art. 28. Pot promova în etapa a doua a doctoranturii (v. art. 17) doar doctoranzii
care obţin pe proiectul programului de cercetare unul din calificativele ”Foarte
Bine”, respectiv ”Bine”.
Art. 29. Doctoranzii care obţin pe proiectul programului de cercetare unul din
calificativele ”Satisfăcător”, respectiv ”Nesatisfăcător” au dreptul de a prezenta
comisiei, în termen de 3 luni, proiectul revizuit sau un nou proiect. Dacă nici la a
doua încercare un doctorand nu reuşeşte să obţină pe proiectul întocmit unul din
calificativele ”Foarte Bine”, respectiv ”Bine”, el va fi exmatriculat definitiv din
programul de doctorantură.
Art. 30. Programul de cercetare ştiinţifică, având ca finalitate susţinerea publică
a unei lucrări elaborată pe parcursul lui, ce cuprinde în mod obligatoriu elemente
de originalitate -lucrare definită drept teză de doctorat- se desfăşoară pe 4
semestre. În situaţii speciale, programul poate fi extins cu maximum 4 semestre,
la cererea doctorandului, avizată de conducătorul ştiinţific, respectiv
conducătorii ştiinţifici, în cazul doctoratelor în cotutelă, cu aprobarea conducerii
UPT, respectiv a conducerii UPT şi a conducerii instituţiei partenere. Studiul în
semestre de extensie nu se poate desfăşura decât în regimul cu taxă, indiferent
de regimul în care a avut loc admiterea şi în care s-a parcurs durata normală a
studiilor -3 ani-, regimul fără taxă fiind limitat superior la această durată. În
situaţii bine fundamentate, însă, conducerea UPT poate acorda, pe perioada
semestrelor de extensie, la cererea conducătorului de doctorat, din veniturile
extrabugetare ale universităţii, burse menite să sprijine finalizarea cu succes a
studiilor ajunse în stadii suficient de avansate pentru ca acest lucru să apară ca
posibil.
Art. 31. Pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul are
următoarele obligaţii, fără a căror achitare nu poate obţine aprobarea de
susţinere a tezei:
• de a prezenta în faţa unei comisii formată din conducătorul de doctorat respectiv unul din cei doi conducători de doctorat, în cazul cotutelei-, ca
preşedinte şi cel puţin alţi 4 specialişti de marcă în domeniu, din rândul
profesorilor, conferenţiarilor sau cercetătorilor ştiinţifici principali gradul I,
din UPT sau din UPT şi din instituţia parteneră, după caz, două rapoarte
ştiinţifice cu rezultatele intermediare ale cercetării, care să obţină din partea
respectivei comisii calificativul ADMIS
• de a participa cu minimum o lucrare la cel puţin o conferinţă internaţională în
străinătate, într-o ţară din UE sau comparabilă (SUA, Japonia, etc.), în
condiţiile acoperirii costurilor aferente participării de către UPT
• de a publica sau avea acceptate spre publicare cel puţin 3 lucrări ştiinţifice,
dintre care minimum 1 în circuitul ISI
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IV. DISPOZIŢII PRIVIND FINALIZAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE NIVEL DOCTORAT
Art. 32. La finele programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul are obligaţia
de a face o prezentare a tezei de doctorat în catedra / departamentul / colectivul
de cercetare cea mai apropiată / cel mai apropiat profesional de tematica tezei,
înainte de a solicita constituirea comisiei de evaluare a ei şi jurizare a susţinerii
publice. Prezentarea va fi urmată de discuţii libere ale participanţilor asupra
tezei. Conducerea catedrei / departamentului / colectivului de cercetare în cauză
va întocmi o sinteză a punctelor de vedere exprimate, menţionând apoi,
obligatoriu, propriile aprecieri şi acordând, în concluzia sintezei, un aviz pentru
teză, FAVORABIL sau NEFAVORABIL.
Art. 33. În cazul avizului NEFAVORABIL obţinut din partea conducerii
catedrei / departamentului / colectivului de cercetare în care teza a fost
prezentată, doctorandul are la dispoziţie, în interiorul duratei maxime pe care
studiile doctorale o pot avea (v. art. 3, 18 şi 30 de mai sus), cel mult 3 luni,
pentru revizuirea sa şi repetarea prezentării. Dacă nici la a doua încercare un
doctorand nu reuşeşte să obţină avizul FAVORABIL la acest nivel, atunci
conducătorului de doctorat / conducătorului de doctorat principal, în cazul
cotutelei, îi revine răspunderea de a propune conducerii UPT fie aprobarea
avansării doctorandului în procesul de finalizare a studiilor (v. art. 34), fie
exmatricularea respectivului doctorand din programul de doctorantură.
Art. 34. În cazul avizului FAVORABIL obţinut din partea conducerii catedrei /
departamentului / colectivului de cercetare în care teza a fost prezentată,
respectiv în cazul aprobării de către conducerea UPT, la propunerea
conducătorului de doctorat / conducătorului de doctorat principal, în cazul
cotutelei, a avansării doctorandului în procesul de finalizare a studiilor în pofida
faptului că nu a obţinut nici la a doua încercare avizul FAVORABIL din partea
conducerii catedrei / departamentului / colectivului de cercetare în care teza a
fost prezentată, conducătorul de doctorat / conducătorii de doctorat, în cazul
cotutelei, întocmeşte / întocmesc referatul final / referatele finale de evaluare a
respectivei teze. Dacă acesta este favorabil / acestea sunt favorabile, atunci
conducătorul de doctorat / conducătorii de doctorat solicită conducerii UPT
numirea unei comisii de evaluare suplimentară a tezei şi jurizare a susţinerii sale
publice, numită comisie de doctorat, făcând, în acest sens, o propunere.
Art. 35. Solicitarea de numire a comisiei de doctorat se depune la Oficiul
”Doctorate” din cadrul Rectoratului UPT şi va fi însoţită de referatul / referatele
conducătorului / conducătorilor, de sinteza întocmită de conducerea catedrei /
departamentului / colectivului de cercetare în care teza a fost prezentată şi de 4
exemplare din teză.
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Art. 36. În componenţa comisiei de doctorat intră, de drept –pe baza art. 30,
alin. 3, din HG 567 / 15.06.2005-, pe post de preşedinte, un reprezentant al
conducerii UPT, apoi conducătorul de doctorat / conducătorii de doctorat, în
cazul cotutelei şi, în completare până la 5, după caz, 3, respectiv 2 referenţi.
Referenţii vor fi numiţi din rândul profesorilor, conferenţiarilor sau
cercetătorilor ştiinţifici principali gradul I, specialişti în domeniu. La stabilirea
lor, se va avea în vedere ca, în ansamblul ei, comisia să cuprindă cel puţin 2
persoane din afara UPT.
Art. 37. Referenţii vor fi înştiinţaţi oficial de numirea lor în comisia de doctorat,
prin înmânarea Ordinului Rectorului UPT de constituire a comisiei, ocazie cu
care vor primi, de asemenea, un exemplar din teza de doctorat de analizat.
Art. 38. Referenţii au obligaţia ca în termen de cel mult 30 zile de la primirea
tezei de doctorat de analizat, să transmită Oficiului ”Doctorate” din cadrul
Rectoratului UPT, referatele de evaluare.
Art. 39. În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi apreciază nefavorabil teza
de doctorat, aceasta trebuie revizuită, în termen de 2 luni. Teza revizuită, însoţită
de un nou referat favorabil al conducătorului de doctorat / noi referate favorabile
ale conducătorilor de doctorat, în cazul cotutelei, se depune la Oficiul
”Doctorate” din cadrul Rectoratului UPT în 4 exemplare, care vor lua locul
celor depuse iniţial. Din noile exemplare, câte unul va fi înmânat referenţilor,
apoi se aplică repetitiv, cel mult de încă 2 ori, art. 38 şi 39.
Art. 40. Dacă nici a treia versiune a tezei nu obţine referate favorabile din partea
tuturor referenţilor, atunci doctorandul îşi încheie studiile doctorale fără a i se
putea conferi titlul de doctor; în schimb, i se va elibera, la cerere, un certificat
care atestă parcurgerea programului doctoral, cu consemnarea rezultatelor
obţinute în cadrul lui.
Art. 41. În cazul în care toţi referenţii apreciază favorabil teza de doctorat,
Rectorul UPT aprobă, la cererea doctorandului, susţinerea publică a tezei, la o
dată şi o oră convenabilă atât pentru acesta, cât şi pentru componenţii comisiei
de doctorat. Se va avea în vedere că susţinerea publică poate avea loc doar dacă
cel puţin 4 din cei 5 componenţi ai comisiei –printre care obligatoriu
preşedintele şi conducătorul de doctorat- participă efectiv la susţinere.
Art. 42. Data, ora şi locul susţinerii tezei de doctorat trebuie anunţate public cu
cel puţin 15 zile înainte, atât la sediul UPT, cât şi la avizierele catedrei /
departamentului / colectivului de cercetare cea mai apropiată / cel mai apropiat
profesional de tematica tezei şi la rubrica ”Activităţi şi manifestări ştiinţifice” a
site-ului UPT, respectiv a site-ului respectivei catedre / respectivului
departament / colectiv de cercetare.
Art. 43. Susţinerea publică a tezei de doctorat cuprinde o parte de prezentare a
tezei de către doctorand, urmată de o parte de dezbateri şi discuţii asupra tezei,
la care participarea este deschisă întregii audienţe, şi de o parte de deliberare a
comisiei şi comunicare a punctului ei de vedere final, exprimat printr-un
calificativ ce poate fi: ”Foarte bine”, ”Bine”, ”Satisfăcător”.
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Art. 44. În cazul aprecierii tezei cu calificativul ”Satisfăcător”, comisia de
doctorat va face cunoscute elementele concrete care au condus la acest
calificativ şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei, cu sau fără modificarea
acesteia. Detaliile resusţinerii se stabilesc în mod specific, pentru fiecare caz în
parte, de către conducătorul de doctorat / conducătorul de doctorat principal, în
cazul cotutelei şi conducerea UPT şi se comunică în scris doctorandului.
Art. 45. În cazul aprecierii tezei cu unul din calificativele ”Foarte bine”,
respectiv ”Bine”, comisia de doctorat comunică auditoriului hotărârea de a se
acorda doctorandului titlul de doctor, sub rezerva validării ei de către
CNATDCU.
Art. 46. În vederea obţinerii validării referite la art. 45, Oficiul ”Doctorate” din
cadrul Rectoratului UPT întocmeşte dosarul de doctorat al doctorandului şi-l
transmite, însoţit de 1 exemplar din teza de doctorat, CNATDCU, prin
intermediul MEC.
Art. 47. Validarea de către CNATDCU a hotărârii comisiei de doctorat de a se
acorda doctorandului titlul de doctor conduce la emiterea în acest sens a unui
OMEC.
Art. 48. Diplomele de doctor se redactează în limbile română şi engleză.
Art. 49. Emitentul diplomelor de doctor pentru doctoranzii UPT este UPT. O
diplomă poate fi emisă efectiv doar ulterior publicării în Monitorul Oficial a
OMEC de conferire a titlului de doctor titularului ei.
Art. 50. Înmânarea diplomelor de doctor titularilor se poate face la nivel de
grup, în cadrul unor ceremonii sau, pe bază de cerere, la nivel individual.
V. ALTE DISPOZIŢII
Art. 51. Studiile universitare de nivel doctorat se pot întrerupe pe motive
temeinice, cu aprobarea conducerii UPT, conform contractului de studii (v. art.
15). Durata totală a întreruperilor nu poate depăşi 2 ani. Perioadele de
întrerupere se adaugă perioadei considerată aprioric durată normală a studiilor
(v. art. 3, coroborat cu art. 30).
Art. 52. Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, forma de învăţământ cu
frecvenţă poate fi schimbată în forma fără frecvenţă. Procedura şi aspectele pe
care schimbarea le comportă fac obiectul unor reglementări aparte, dedicate, ale
UPT. Schimbarea inversă, a formei de învăţământ fără frecvenţă în forma de
învăţământ cu frecvenţă nu este permisă.
Art. 53. Doctoranzii au dreptul de a solicita înlocuirea conducătorului lor de
doctorat dacă acesta este indisponibil mai mult de 1 an sau dacă nu respectă
clauzele din contractul de studii, precum şi în situaţii de înţelegere amiabilă a
celor două părţi. Înlocuirea se aprobă de către conducerea UPT doar după
obţinerea din partea unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi
domeniu, a acordului scris de preluare a coordonării doctorandului în cauză.
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Art. 54. Doctoranzii au dreptul de a solicita, o singură dată, schimbarea temei
tezei de doctorat, pe baza susţinerii cu succes a unui nou proiect de program de
cercetare. Aprobarea de schimbare se acordă de către conducerea UPT,
respectiv, în cazul doctoratului în cotutelă, de către conducerea UPT şi
conducerea instituţiei partenere, cu acordul conducătorului de doctorat, respectiv
al conducătorilor de doctorat.
Art. 55. Schimbarea temei tezei de doctorat nu atrage după sine prelungirea
duratei doctoranturii.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 56. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul universitar
2005 / 2006 şi se aplică pentru doctoranzii admişi în 2005 şi ulterior.
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Anexa 1
DOMENII DE DOCTORAT ALE IOSUD - UPT

Domeniul fundamental
Ştiinţe exacte

Ştiinţe inginereşti

Domeniul de doctorat
Chimie
Automatică
Energetică
Inginerie chimică
Inginerie civilă
Inginerie electrică
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Inginerie industrială
Inginerie mecanică
Ştiinţa calculatoarelor
Ştiinţa şi ingineria materialelor
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