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anexă  

 

Metodologie privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică 

a şcolilor doctorale, pe domenii 

 

TITLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii de 

doctorat, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie și cu documentele 

subsecvente elaborate în baza acesteia. 

 

Art. 2. Fiecare şcoală doc orală e  e e al a ă i di id al  pe  r  fiecare do e i     par e     

 ederea acredi ării  Evaluarea se realizează di         a i  pe  aza perfor a  ei şcolii 

doc orale şi a capaci ă ii i   i   io ale a I   i  ției Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat (IOSUD) di  care face par e şcoala doc orală   

 

Art. 3  

(1) Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a şcolilor doctorale, în conformitate cu 

prezenta metodologie, se realizează de că re Age  ia Ro â ă de Asigurare a Cali ă ii în 

   ă ă â   l Superior (ARACIS) sau de că re o al ă age  ie de asigurare a cali ății  din țară 

 a  di    răi ă a e    regi  ra ă    Regi  r l E ropea  pe  r  A ig rarea Cali ă ii    

   ă ă â   l Superior (EQAR), de   i ă în continuare age ție a ili a ă. 

(2) Acreditarea și evaluarea periodică a şcolilor doctorale, în conformitate cu prezenta 

metodologie, se realizează de că re ARACIS sau de că re o al ă age  ie a ili a ă  pe baza 

rapoartelor elaborate de că re Consiliul Națio al de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind calitatea resurselor umane și Consiliul 

Na ional al Cerce ării Ş ii  ifice (CNCS), privind calitatea cerce ării  

 

Art. 4 

(1) Autorizarea unei școli doctorale îi co feră acesteia dreptul de a organiza admiterea la 

studii, și de a de făș ra programul de studii universitare de doctorat.  

(2) O școală doc orală se co  ideră a  oriza ă dacă din co po e ța sa face parte cel p ți  un 

domeniu autorizat. 
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Art. 5 

(1) Acreditarea unei școli doctorale îi co feră acesteia dreptul de a organiza admiterea la 

studii, de a de făș ra programul de studii universitare de doctorat, de a organiza examene de 

finalizare a studiilor (    i eri publice ale tezelor de doctorat) și de a emite diplome, 

certificate și alte acte de studii recunoscute de că re Ministerul Ed cației Națio ale și 

Cerce ării Ș ii țifice (MENCȘ).  

(2) O școală doc orală se co  ideră acredi a ă dacă din co po e ța sa face parte cel p ți  un 

domeniu acreditat.  

 

Art. 6. Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unei şcoli doctorale se realizează 

pentru fiecare domeniu în parte, pe baza raportului de evaluare i  er ă şi a e al ării externe, 

și vor viza atât programul de pregă ire a a  a ă  cât şi programul de cercetare ş ii  ifică sau 

crea ie artistică.  

 

TITLUL II 

Procedura de evaluare externă 

 

Art. 7. A  orizarea pro izorie a școlilor doc orale  pe do e ii de doc ora   pre  p  e 

parc rgerea  r ă oarelor etape succesive de lucru: 

(1) Decla şarea  de că re age ția a ili a ă  a procedurii de evaluare în vederea a  orizării se 

realizează printr-una dintre  odali ățile pre ăz  e la Art. 194, alin. (4) al Legii nr. 1/2011 și 

doar dacă sunt respectate cumulativ  r ă oarele co di ii  a căror îndeplinire este co fir a ă 

de că re age ția a ili a ă: 

a) furnizorul de ed ca ie a depus la age ția a ili a ă raportul de evaluare i  er ă  elaborat 

în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordo a  a de  rge  ă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea cali ă ii ed ca iei  ale prezentei metodologii și cu criterile, standardele şi 

indicatorii de perfor a  ă  parte i  egra  ă a prezentei metodologii; 

b) furnizorul de ed ca ie a depus la age ția a ili a ă cererea de decla șare a procedurii de 

evaluare ex er ă în vederea a  orizării  în care se vor  e țio a școlile doctorale și 

domeniile aferente acestora pentru care se  olici ă evaluarea ex er ă în vederea a  orizării; 

c) furnizorul de ed ca ie face dovada că a achitat taxa afere  ă ac i i ății de autorizare; 

d) fiecare dintre domeniile de doctorat care i  ră în componența școlii doctorale pentru 

care se  olici ă evaluarea de o   rează îndeplinirea c   la i ă a  r ă oarelor criterii 

eliminatorii: 
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i) exi  e ța a  i i      co d că ori de doc ora     do e i l   p   e al ării   i  lari  

care      afiliați școlii doc orale di  care face par e do e i l   p   e al ării  care 

fie a  o  i    drep  l de co d cere de doc ora    ai  ea i  rării în vigoare a LEN 

nr.1/2011, fie deți  atestatul de abilitare; 

ii) aplicarea prevederilor codului de e ică și deontologie profe io ală al i   i  ției și 

promovarea co  ec e  ă de  ă  ri pentru prevenirea, identificarea și combaterea 

unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operațio aliza e 

prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale); 

iii) exi  e ța unui curricullum care  izează dobândirea și dezvoltarea co pe e țelor 

specifice și a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale). 

e) furnizorul de ed ca ie are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare 

dintre domeniile în care doreş e  ă organizeze studii universitare de doctorat; 

f) prin excepție de la lit. e), pot organiza programe universitare de doctorat și: Şcoala de 

Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea 

nr. 1/2011 şi art. 5 alin. (2) al HG. 681/2011, Şcolile de Studii Doctorale din domenii 

reglementate prin norme, reco a dări sau bune practici europene care, conform art. 153 

alin. (1), art. 163 din Legea nr. 1/2011 şi art. 34 din HG 681/2011, oferă diploma de lice  ă 

echi ale  ă diplomei de master, și acele IOSUD care declară că îndeplinesc co dițiile 

pre ăz  e la lit. d) și a criteriilor, standardelor și indicatorilor de perfor a ță incluse în 

anexa care face parte i  egra  ă a prezentei metodologii. 

(2) În  i  ațiile în care age ția a ili a ă co   a ă neîndeplinirea c   la i ă a co di iilor 

pre ăz  e la alin. 1, aceasta va notifica furnizorul de ed cație și MENCȘ cu privire la 

neautorizarea școlii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse e al ării  

(3) În vederea a  orizării școlii doctorale, age  ia a ili a ă de e  ează proprii experți  un 

asistent tehnic și un student-doctorand. În  i  ația în care age ția a ili a ă care de fășoară 

evaluarea este din România, experții evaluatori de e  ați vor avea statutul de membri ai 

registrului de evaluatori al age ției  iar studentul doctorand va fi nominalizat de că re 

federațiile    de țeș i reprezentative la nivel  ațio al și va avea statutul de membru al 

registrului de evaluatori -    de ți al age ției. N  ăr l experților evaluatori de e  ați de 

că re age ția a ili a ă poate creș e în f  cție de    ăr l domeniilor incluse în școala 

doc orală   p  ă e al ării  printr-un mecanism decris prin ghidul de evaluare a școlilor 

doctorale. Unul dintre experți va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de evaluare. În 

 i  ația în care age ția a ili a ă care de fășoară evaluarea este din România, din comisia de 

evaluare va face parte și un expert evaluator din   răi ă a e  Acesta va fi propus de că re 
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age ția a ili a ă din țară  din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experții 

de e  ați de că re age ția a ili a ă  cu excepția asistentului tehnic, vor avea calitatea de 

co d că or de doctorat.  

(4) Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data decla șării 

e al ării  se desfășoară pe parcursul a do ă zile l cră oare la sediul școlii doctorale supuse 

e al ării și presupune analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8, și 12 

aprobate prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin 

intermediul fișelor vizitei. Rezultatele acestor  erificări sunt consemnate în fișele vizitei. 

Fișele vor fi    o i e de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare 

în vederea o  i erii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. 

Fișele vizitei vor fi semnate de că re  o i membrii comisiei de evaluare, precum şi de că re 

conducerea i   i   iei  a IOSUD şi a şcolii doctorale. 

(5) Coordonatorul comisiei ela orează raportul de evaluare ex er ă pe baza co  ri  țiilor 

tuturor membrilor comisiei de evaluare, cu sprijinul asistentului tehnic. Acest raport va 

cuprinde analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8, și 12 aprobate prin 

prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fișelor 

vizitei, și o serie de i for ații referitoare la calitatea școlii doctorale și a capaci ății 

i   i  țio ale a IOSUD, o a aliză ca  i a i ă şi cali a i ă a datelor culese sau validate în urma 

vizitei, o a aliză a punctelor tari şi slabe identificate, precum şi o serie de reco a dări 

privind      ă ă irea cali ă ii  

(6) Raportul de evaluare ex er ă va cuprinde avizul cu privire la autorizare pentru fiecare 

domeniu cuprins în școala doc orală   p  ă eval ării  O școală doc orală este a  oriza ă 

exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele aferente criteriilor 1, 2, 4, 8, și 12 aprobate 

prin prezenta metodologie și adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul 

fișelor vizitei. Raportul de evaluare ex er ă va fi semnat de că re coordonatorul comisiei de 

evaluare, în urma co   l ării electronice tuturor membrilor comisiei de evaluare și a a   ării 

colective a co ți    l i raportului de că re aceș ia  Raportul de evaluare ex er ă va  e  iona 

explicit termenul de valabilitate al avizului cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu 

cuprins în școala doc orală   p  ă e al ării, respectiv 3 ani de la data p  licării în Monitorul 

Oficial a ordinului ministrului ed cației  ațio ale și cerce ării ș ii țifice prin care se a e  ă 

autorizarea. I   i   ia are o liga ia de a solicita o  o ă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea 

acestui termen, sub  a cți  ea ridicării a  orizației de f  cțio are provizorie de că re 

MENCȘ  Raportul de evaluare ex er ă va fi transmis age ției abilitate în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la data fi alizării vizitei.  
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(7) În urma apro ării de că re comisia de evaluare, raportul de evaluare ex er ă este transmis 

i   i   iei evaluate în vederea corec ării eventualelor erori materiale. I   i  ția va transmite un 

ră p    age ției abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.  

(8) Structura de conducere a age  iei abilitate supune la vot decizia finală privind autorizarea 

școlii doctorale, pe domenii de doctorat supuse e al ării   

(9) În  i  ațiile în care raportul age ției abilitate co   a ă neîndeplinirea standardelor de 

calitate în vederea a  orizării, aceasta va notifica furnizorul de ed cație și MENCȘ cu privire 

la neautorizarea școlii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse e al ării   

(10) Raportul de evaluare ex er ă este făc   public pe website-ul age ției abilitate și al 

MENCȘ în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data decla șării e al ării  

(11) Autorizarea f  cțio ării provizorii se a e  ă prin ordin al ministrului ed cației  ațio ale 

și cerce ării ș ii țifice  

 

Art. 8. Acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii de doctorat  

pre  p  e parc rgerea  r ă oarelor etape succesive de lucru: 

(1) Decla şarea  de că re age ția a ili a ă  a procedurii de evaluare se realizează printr-una 

dintre  odali ățile pre ăz  e la Art. 194, alin. (4) al Legii nr. 1/2011 și doar dacă sunt 

respectate cumulativ  r ă oarele co di ii  a căror îndeplinire este co fir a ă de că re age ția 

a ili a ă: 

a) furnizorul de ed ca ie a depus la age ția a ili a ă raportul de evaluare i  er ă, elaborat 

în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordo a  a de  rge  ă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea cali ă ii ed ca iei  ale prezentei metodologii și cu criterile, standardele şi 

indicatorii de perfor a  ă  parte i  egra  ă a prezentei metodologii; 

b) furnizorul de ed ca ie a depus la age ția a ili a ă cererea de decla șare a procedurii de 

evaluare ex er ă în vederea acredi ării sau e al ării periodice, în care se vor  e țio a 

școlile doctorale și domeniile aferente acestora pentru care se  olici ă evaluarea ex er ă; 

c) furnizorul de ed ca ie face dovada că a achitat taxa afere  ă activității de acreditare sau 

evaluare periodică; 

d) furnizorul de ed ca ie a depus la age ția a ili a ă lista co ple ă a tezelor de doctorat 

   ți   e în perioada   p  ă e al ării; 

e) fiecare dintre domeniile de doctorat care i  ră în co po e ța școlii doctorale pentru 

care se  olici ă evaluarea de o   rează îndeplinirea c   la i ă a  r ă oarelor criterii 

eliminatorii: 
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i) exi  e ța a minimum 3 co d că ori de doctorat în domeniul supus eval ării, titulari, 

care sunt afiliați școlii doctorale din care face parte domeniul supus e al ării, care 

fie a  o  i    drep  l de co d cere de doc ora    ai  ea i  rării în vigoare a LEN 

nr.1/2011, fie deți  atestatul de abilitare; 

ii) aplicarea prevederilor codului de e ică și deontologie profe io ală al i   i  ției și 

promovarea co  ec e  ă de  ă  ri pentru prevenirea, identificarea și combaterea 

unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operațio aliza e 

prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale); 

iii) exi  e ța unui curricullum care  izează dobândirea și dezvoltarea co pe e țelor 

specifice și a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale). 

f) furnizorul de ed ca ie are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare 

dintre domeniile în care doreş e  ă organizeze studii universitare de doctorat; 

g) prin excepție de la lit. f), pot organiza programe universitare de doctorat și: Şcoala de 

Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea 

nr. 1/2011 şi art. 5 alin. (2) al HG. 681/2011, Şcolile de Studii Doctorale din domenii 

reglementate prin norme, reco a dări sau bune practici europene care, conform art. 153 

alin. (1), art. 163 din Legea nr. 1/2011 şi art. 34 din HG 681/2011, oferă diploma de lice  ă 

echi ale  ă diplomei de master, și acele IOSUD care declară că îndeplinesc co dițiile 

pre ăz  e la lit. e) și a criteriilor, standardelor și indicatorilor de perfor a ță incluse în 

anexa care face parte i  egra  ă a prezentei metodologii. 

(2) Pentru evaluarea ex er ă a școlii doctorale în vederea acredi ării/ e ți erii acredi ării, 

age  ia a ili a ă de e  ează proprii experți, un asistent tehnic și un student-doctorand. În 

 i  ația în care age ția a ili a ă care de fășoară evaluarea este din România, experții 

evaluatori de e  ați vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al age ției  iar 

studentul doctorand va fi nominalizat de că re federațiile    de țeș i reprezentative la nivel 

 ațio al și va avea statutul de membru al registrului de evaluatori -    de ți al age ției. 

N  ăr l experților evaluatori de e  ați de că re age ția a ili a ă poate creș e în f  cție de 

   ăr l domeniilor incluse în școala doc orală   p  ă e al ării  printr-un mecanism decris 

prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale. Unul dintre experți va îndeplini rolul de 

coordonator al comisiei de  izi ă  În  i  ația în care age ția a ili a ă care de fășoară 

evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte și un expert evaluator din 

  răi ă a e  Acesta va fi propus de că re age ția a ili a ă din țară  din rândul membrilor 

registrului propriu al acesteia. Experții de e  ați de că re age ția a ili a ă  cu excepția 

asistentului tehnic, vor avea calitatea de co d că or de doctorat. Repreze  a ții age ției 
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abilitate, studentul-doctorand, asistentul tehnic și  d pă caz, expertul evaluator din   răi ă a e  

for ează comisia de  izi ă. 

(3) Age  ia a ili a ă transmite că re CNATDCU și CNCS doc  e  ația de autoevaluare 

dep  ă de că re furnizorul de ed cație  Cele do ă consilii vor repartiza doc  e  ația că re 

comisiile de specialitate care  izează domeniile cuprinse în școala doc orală   p  ă e al ării. 

Comisiile de specialitate vor desemna câte un membru responsabil de analiza doc  e  ației 

și redactarea rapoartelor. Repreze  a ții de e  ați de că re CNATDCU și CNCS, ală  ri de 

comisia de  izi ă de cri ă la punctul 2, for ează comisia de evaluare a cărei co po e ță este 

adop a ă în mod formal de că re age ția a ili a ă în termen de 20 zile calendaristice de la data 

decla șării e al ării   

(4) Repreze  a ții CNATDCU e al ează calitatea resursei umane a fiecăr i domeniu cuprins 

în şcoala doc orală (criteriul 3), iar repreze  a ții CNCS e al ează calitatea prod c iei 

ş ii  ifice de la nivelul fiecăr i domeniu (criteriul 5). Rapoartele CNATDCU și CNCS se vor 

realiza pe baza analizei doc  e  ației de autoevaluare și a altor date disponibile, fără 

participarea la vizita de evaluare, și vor co ți e un aviz de acredi are/ eacredi are/ e ți erea 

acredi ării/re ragerea acredi ării  Rapoartele şi avizele vor fi propuse de că re responsabilii 

care au analizat domeniile doctorale și vor avea în vedere, în mod distinct, fiecare domeniu 

din cadrul școlii doctorale supuse e al ării  Rapoartele sunt adoptate la nivelul comisiilor de 

specialitate și sunt transmise age  iei abilitate în termen de maximum 50 de zile 

calendaristice de la data decla șării e al ării   

(5) Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data decla șării 

e al ării  se de fășoară pe parcursul a trei zile l cră oare la sediul școlii doctorale supuse 

e al ării și presupune analiza îndeplinirii standardelor şi a criteriilor aprobate prin prezenta 

metodologie, respectiv pre ăz  e în fișele vizitei. Rezultatele acestor  erificări sunt 

consemnate în fișele vizitei. Fișele vor fi    o i e de orice alte documente pe care evaluatorii 

le vor considera necesare în vederea o  i erii unei imagini complete asupra gradului de 

îndeplinire a standardelor. Fișele vizitei vor fi  e  a ă de că re  o i membrii comisiei de 

 izi ă descrise la punctul 2, precum şi de că re conducerea i   i   iei  a IOSUD şi a şcolii 

doctorale. 

(6) Coordonatorul comisiei de  izi ă ela orează  cu sprijinul asistentului tehnic, raportul de 

evaluare ex er ă  Acest raport va cuprinde: raportul CNATDCU privind calitatea resursei 

umane a fiecăr i domeniu supus e al ării (criteriul 3), raportul CNCS cu privire la calitatea 

cerce ării ş ii  ifice de la nivelul fiecăr i domeniu supus e al ării (criteriul 5), raportul 

age ției abilitate cu privire la toate criteriile cuprinse în anexa la prezenta metodologie (cu 
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excepția criteriilor 3 și 5) și o serie de informații referitoare la calitatea școlii doctorale și a 

capaci ății i   i  țio ale a IOSUD: o a aliză ca  i a i ă şi cali a i ă a datelor culese sau 

validate în urma vizitei, o a aliză a  e di  elor înregistrate de la precedenta evaluare, în cazul 

e al ării periodice, o a aliză a punctelor tari şi slabe identificate, precum şi o serie de 

reco a dări privind      ă ă irea cali ă ii  

(7) Raportul de evaluare ex er ă va cuprinde avizul cu privire la acreditare, neacreditare, 

 e ți erea acredi ării sau retragerea acredi ării pentru fiecare domeniu cuprins în școala 

doc orală   p  ă e al ării  Raportul de evaluare ex er ă nu poate fi pozitiv dacă unul dintre 

rapoartele și avizele CNATDCU sau CNCS este negativ. O școală doc orală este acredi a ă  

respectiv îi este  e ți   ă acreditarea exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele 

cuprinse în prezenta metodologie și în documentele subsecvente. Age  ia a ili a ă poate 

propune și organizarea unei vizite de monitorizare, în co diții  e țio a e prin ghidul de 

evaluare a şcolilor doctorale. Raportul de evaluare ex er ă va fi semnat de că re 

coordonatorul comisiei, în urma co   l ării electronice a tuturor membrilor comisiei de 

evaluare de cri ă la punctul 3 și a a   ării colective a co ți    l i raportului de că re aceș ia  

Raportul de evaluare ex er ă va  e  io a explicit termenul de valabilitate al avizului cu 

privire la acreditare pentru fiecare domeniu cuprins în școala doc orală   p  ă e al ării, 

respectiv 5 ani de la data p  licării în Monitorul Oficial a ordinului ministrului ed cației 

 ațio ale și cerce ării ș ii țifice. I   i   ia are o liga ia de a solicita o  o ă evaluare cu 3 luni 

înainte de expirarea acestui termen. În caz contrar, domeniile vizate de raportul de evaluare 

ex er ă care depășesc acest termen,  și pierd acreditarea. Raportul de evaluare ex er ă va fi 

transmis age ției abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data 

fi alizării vizitei.  

(8) În urma apro ării de că re comisia de evaluare, raportul de evaluare ex er ă este transmis 

i   i   iei evaluate în vederea corec ării eventualelor erori materiale. I   i  ția va transmite un 

ră p    age ției abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.  

(9) Structura de conducere a age  iei abilitate supune la vot decizia fi ală privind acreditarea 

școlii doctorale, pe domenii de doctorat supuse e al ării. Avizul age ției pentru fiecare 

domeniu în parte nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele și avizele care au stat la baza 

deciziei este negativ.  

(10) În  i  ațiile în care raportul age ției abilitate co   a ă neîndeplinirea standardelor de 

calitate în vederea acredi ării  age ția a ili a ă va notifica furnizorul de ed cație și Ministerul 

Ed ca iei Națio ale și Cerce ării Ș ii țifice cu privire la neacreditarea școlii doctorale, pentru 

fiecare dintre domeniile de doctorat supuse e al ării   
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(11) În  i  ațiile în care raportul age ției abilitate co   a ă neîndeplinirea standardelor de 

calitate, furnizorul de ed cație are o ligația de a solicita aceleiași age ții de asigurare a 

cali ății care a realizat evaluarea a  erioară parcurgerea unui nou proces de evaluare ex er ă 

în termen de un an de la comunicarea furnizorului de ed cație a raportului prin care se 

co   a ă neîndeplinirea standardelor de calitate. Costurile e al ării suplimentare sunt 

suportate de că re furnizorul de ed cație   

(12) Dacă și în urma celei de-a doua e al ări se co   a ă neîndeplinirea standardelor de 

calitate într-un domeniu de doctorat, acestuia i se retrage acreditarea. 

(13) Începând cu anul universitar în care a primit decizia de retragere a acredi ării  în 

domeniul respectiv nu se mai pot înmatricula noi    de ți-doctoranzi. Continuarea studiilor și 

    i erea p  lică a tezelor de doctorat în cazul    de  ilor-doctoranzi în a ric lați în cadrul 

unui domeniu de doctorat căr ia i-a fost re ra ă acreditarea se realizează conform art. 45 și 46 

ale Ho ărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu  odificările și co ple ările ulterioare. 

(14) Raportul de evaluare ex er ă  co ți â d rapoartele și avizele CNATDCU și CNCS și 

raportul comisiei de  izi ă  este făc   public pe website-ul age ției abilitate și al MENCȘ în 

termen de maximum 6 luni calendaristice de la data decla șării e al ării  

(15) Acreditarea,  e ți erea acredi ării și retragerea acredi ării se a e  ă prin ordin al 

ministrului ed cației  ațio ale și cerce ării ș ii țifice. 

 

TITLUL III 

Procedura de aprobare a unor noi domenii de doctorat 

 n c drul şcolilor doctorale acreditate 

 

Art. 9 

(1) Furnizorii de ed cație pot solicita CNATDCU apro area de  oi do e ii de doc ora     

cadr l şcolilor doc orale acredi a e  dacă   depli e c  c   la i    r ă oarele co di ii:  

a) școală doc orală în care este încadrat domeniul pentru care se solicită evaluarea e  e 

acredi a ă; 

b) domeniul de doctorat pentru care se  olici ă aprobarea   depli eș e  cumulativ, 

 r ă oarele criterii eliminatorii: 

i) exi  e ța a  i i      co d că ori de doc ora     do e i l   p   e al ării  

 i  lari  care      afliați școlii doc orale di  care face par e do e i l   p   

e al ării  care fie a  o  i    drep  l de co d cere de doc ora    ai  ea i  rării în 

vigoare a LEN nr.1/2011, fie deți  atestatul de abilitare; 
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ii) aplicarea prevederilor codului de e ică și deontologie profe io ală al i   i  ției și 

promovarea co  ec e  ă de  ă  ri pentru prevenirea, identificarea și combaterea 

unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte 

operațio aliza e prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale); 

iii) exi  e ța unui curricullum care  izează dobândirea și dezvoltarea co pe e țelor 

specifice și transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a școlilor doctorale). 

c) furnizorul de ed ca ie are programe de studii universitare de master acreditate în 

fiecare dintre domeniile în care doreş e  ă organizeze studii universitare de doctorat; 

d) prin excepție de la lit. c), pot organiza programe universitare de doctorat și: Şcoala de 

Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din 

Legea nr. 1/2011 şi art. 5 alin. (2) al HG. 681/2011, Şcolile de Studii Doctorale din 

domenii reglementate prin norme, reco a dări sau bune practici europene care, 

conform art. 153 alin. (1), art. 163 din Legea nr. 1/2011 şi art. 34 din HG 681/2011, 

oferă diploma de lice  ă echi ale  ă diplomei de master, și acele IOSUD care declară 

că   depli eș e co dițiile pre ăz  e la lit. b) și a criteriilor, standardelor și 

indicatorilor de perfor a ță incluse în anexa parte i  egra  ă a prezentei metodologii. 

(2)  olici ările furnizorilor de ed cație,    o i e de doc  e  ele j   ifica i e pri i d 

  depli irea co di iilor de mai sus,  e   ai  ează CNATDCU.  

(3) Pe baza documentelor justificative, CNATDCU:  

a)  olici ă de la Age  ia Ro â ă de A ig rare a Cali ă ii       ă ă â   l Superior cel 

mai recent raport de evaluare ex er ă a școlii doctorale. 

b) realizează propria a aliză cu privire la îndeplinirea, în cadrul domeniului pentru care 

se  olici ă aprobarea, a criteriului 3 pre ăz   în anexa care face parte i  egra  ă a 

prezentei metodologii.  

c) pe  aza a alizei de la p  c  l  )  for  lează prop  erea de apro are  a  re pi gere 

a  olici ării furnizorului de ed cație  

(4) Aprobarea noilor domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale acreditate se a e  ă prin 

ordin al ministrului ed cației  ațio ale și cerce ării ș ii țifice.  

 

TITLUL IV 

Procedura de contest ție 

 

Art. 10. În cazul exi  e ței unor co  e  ații  se vor parcurge  r ă oarele etape succesive de 

lucru: 
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a) Furnizorul de ed cație care a solicitat autorizarea/acreditarea/evaluarea periodică a unei 

școli doctorale depune co  e  ația la age  ia a ili a ă care a emis avizul, în termen de 15 zile 

calendaristice de la data co   icării furnizorului de ed cație a avizului age ției abilitate; 

b) Age ția a ili a ă va solicita nominalizarea câte unui expert din partea CNATDCU, CNCS, 

respectiv federațiilor    de țeș i reprezentative la nivel  ațio al și  și va desemna propriul 

reprezentant în vederea constituirii comisiei de co  e  ație  Cei patru evaluatori vor fi diferiți 

de cei care au realizat prima evaluare și vor avea co pe e  e în domeniul/domeniile incluse 

în structura şcolii doctorale și vor reflecta, pe cât posibil, diversitatea acestor domenii. 

Desemnarea de că re CNATDCU, CNCS, respectiv federațiile    de țeș i reprezentative la 

nivel  ațio al se va realiza în termen de cinci zile l cră oare de la solicitarea făc  ă de că re 

age ția a ili a ă; 

c) Analiza co  e  ațiilor se va realiza exclusiv pe baza documentelor existente în raportul de 

autoevaluare depus de că re furnizorul de ed cație  a documentelor și i for ațiilor culese de 

comisia de evaluare, precum și a altor documente/da e/i for ații produse în procesul de 

evaluare de că re CNATDCU, CNCS sau age ția a ili a ă; 

c) Rezultatele  erificărilor sunt consemnate într-un raport de  ol țio are a co  e  ației care va 

fi semnat și asumat de că re comisia de co  e  ație; 

d) Raportul de  ol țio are a co  e  ației co ți â d o  er ațiile comisiei și propunerea de 

acceptare/respingere a co  e  ației se va supune analizei și votului structurii de conducere a 

age ției abilitate. Raportul de  ol țio are a co  e  ației este document public.  

e) Termenul de  ol țio are a co  e  ațiilor este de 45 de zile calendaristice de la data 

  regi  rării co  e  ației la age ția a ili a ă  

 

Art. 11. Experții care fac parte din comisiile de evaluare și  ol țio are a co  e  ațiilor trebuie 

 ă respecte prevederile legale în vigoare referitoare la i co pa i ili ăți  integritate și conflicte 

de interese, precum și prevederile codurilor de e ică ale age ției abilitate, CNATDCU, 

CNCS, respectiv ale federațiilor    de țeș i reprezentative la nivel  ațio al  Aceleași co diții 

se aplică și persoanelor care fac parte din structurile care par icipă la procesul de evaluare și 

luare a deciziilor în vederea acredi ării, e al ării periodice a școlilor doctorale. 

 

Art. 12. Evaluarea ex er ă în vederea a  orizării  acredi ării și e al ării periodice a unei şcoli 

doctorale va viza, într-o abordare  i  e ică  d pă caz,  r ă oarele aspecte: 

a) Rele a  a acade ică a şcolii doctorale, ca mecanism de intrare, incluzând atractivitatea şi 

vizibilitatea ș ii țifică și de creație ar i  ică/perfor a ță  por i ă a şcolii doctorale exprimate 
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prin    ăr l de ca dida i din  ară şi   răi ă a e  raportat la    ăr l de locuri scoase la 

concurs în cadrul şcolii; 

b) Capacitatea i   i   io ală  ca mecanism de stare, incluzând cel p  i  analiza cali ă ii 

resursei umane din şcoala doc orală  pe domenii, a programelor şi a infrastructurii de 

cercetare din şcoala doc orală; 

c) Eficacitatea institu io ală  ca mecanism de ieșire  incluzând cel p  i  calitatea resursei 

umane generate prin programul doctoral şi co  ri   ia şcolii doctorale la c  oaş ere 

ş ii  ifică/creație ar i  ică/perfor a ță  por i ă; 

d) Managementul cali ă ii  ca mecanism transversal, incluzând în mod obligatoriu și 

respectarea normelor de e ică  integritate și  ra  pare ță și a prevederilor deontologice. 

 

Art. 13. Şcoala doc orală şi co d că or l de doctorat au o liga ia de a informa studentul 

doctorand cu privire la etica ş ii  ifică  profe io ală şi   i er i ară şi de a verifica respectarea 

acesteia, inclusiv: 

a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cerce ării de doctorat; 

b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea şi finalizarea tezei de doctorat; 

c) organizarea de cursuri avansate, curriculare şi/ a  extracurriculare, dedicate eticii şi scrierii 

academice. 

 

Art. 14  

(1) Şcoala doc orală şi IOSUD iau  ă  ri pentru prevenirea şi  a c io area abaterilor de la 

normele eticii ş ii  ifice  profesionale şi universitare, conform codului de e ică şi deontologie 

profe io ală al i   i   iei   

(2) În cazul unor fraude academice,   călcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la 

buna co d i ă în cercetarea ş ii  ifică, inclusiv al plagiatului, studentul doctorand şi 

co d că or l de doctorat ră p  d în co di iile legii. 

(3) Școala doc orală care nu aplică prevederile codului de e ică și deontologie profe io ală al 

i   i  ției și nu a promovat sau nu pro o ează consecvent  ă  ri pentru prevenirea, 

identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului, este 

co  idera ă în dezacord cu standardele etice minimale de f  cțio are și i se retrage 

acreditarea. 
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TITLUL V 

Dispoziții finale 

 

Art. 15 

(1) Cri eriile    a dardele şi i dica orii de perfor a  ă   iliza i    e al area ex er ă a şcolilor 

doc orale      pre ăz  i    a exa care face par e i  egra  ă di  preze  a  e odologie      aza 

ace  ora      er e  de    de zile de la i  rarea  n vigoare a prezentei metodologii, se vor 

elabora de că re age ția a ili a ă  CNATDCU și CNCS, prin consultarea structurilor 

asociative ale   i er i ăților și a federațiilor    de țeș i reprezentantive la nivel  ațio al  

ghidul de evaluare a şcolilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului ed ca iei  ațio ale și 

cerce ării ș ii țifice, respectiv fișele vizitei. 

(2) Detalierea etapelor parcurse în vederea a  orizării  acredi ării și e al ării periodice, cât și 

operațio alizarea criteriilor, standardelor şi indicatorilor de perfor a  ă în f  cție de tipul și 

domenile studiilor universitare de doctorat și a altor aspecte pre ăz  e    preze  a 

 e odologie  or fi c pri  e    ghidul de evaluare a şcolilor doctorale, adoptat prin ordin al 

ministrului ed cației  ațio ale și cerce ării ș ii țifice  și în fișele vizitei. 

(3) Age ția a ili a ă  CNATDCU și CNCS pot elabora și adopta fișe ale vizitei, respectiv 

proceduri proprii reflectând parcursul unui dosar de evaluare la nivelul i   i  ției  termenele 

aferente acestuia, planificarea cale dari  ică  procesul intern de luare a deciziei cu privire la, 

d pă caz, autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale. Procedurile nu 

vor contraveni prevederilor prezentei metodologii.  
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A exă – Criterii, standarde şi indicatori de perfor a  ă   iliza i în acreditarea și evaluarea periodică a unei şcoli doctorale 

 

Domenii Criterii 

 

Standarde 

 

Indicatori de perform nţă 

A. Capacitatea 

instituţion lă 
 

1. Structurile 

i   i   io ale  

administrative şi 

manageriale 

 

Standard 

Respectarea ceri țelor legale în regulamentele IOSUD şi 

ale școlii doctorale. 

 

Standard de referi  ă 

Implementarea unor bune practici i  er a io ale în 

f  c io area IOSUD şi a şcolii doctorale. 

Validitatea şi actualizarea regulamentelor IOSUD şi ale şcolii 

doctorale; regularitatea co  ocării structurilor i   i  țio ale la 

nivelul IOSUD şi a școlii doctorale. 

 

 

Standard 

Exi  e ța de personal administrativ dedicat pentru 

gestiunea studiilor doctorale 

 

Standard de referi  ă 

Raportul personal administrativ care se oc pă de 

gestiunea studiilor doctorale / nr.    de ți-doctoranzi > 

1/20 

Personalul administrativ care se oc pă de gestiunea studiilor 

doctorale la nivelul școlii doctorale şi a IOSUD (nr. personal 

administrativ/nr.    de ți-doctoranzi). 

2. Baza  a erială și 

utilizarea infrastructurii de 

cercetare 

1. Standard 

Exi  ă o  ază  a erială care  ă asigure derularea 

ac i i ă ilor doctorale, conform regle e  ărilor  a io ale  

Exi  ă o i fra  r c  ră de cercetare care  ă     i ă 

derularea cerce ărilor doctorale. 

 

2. Standard de referi  ă 

Exi  ă o  ază  a erială care  ă asigure derularea 

ac i i ă ilor doctorale la standarde i  er a io ale  

Exi  ă o i fra  r c  ră de cercetare care  ă     i ă 

derularea cerce ărilor doctorale la standarde 

i  er a io ale  care este i cl  ă în baze de da e/re ele 

 a io ale și/ a  i  er ațio ale  

Se va avea în vedere specificul domeniului de doctorat, luând 

în considerare, d pă caz,  r ă oarele: 

a. Biro ri/do ări (ex. computere) alocate   ilizării de că re 

doctoranzi. 

b. Laboratoare/centre de cercetare ș ii țifică/do are 

(specific în f  cție de domeniu).  

c. Biblioteci şi acces la baze de date i  er a io ale  
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3. Resursele umane şi 

capacitatea i   i   iei de 

atragere a resurselor 

umane externe i   i   iei 

şi din afara  ării  în 

co di iile legii 

Standard 

 Media ari  e ică a mediei punctajelor o  i   e de 

co d că orii de doctorat, conform criteriilor de 

abilitare CNATDCU, rapor a ă la media  ațio ală a 

punctajelor co d că orilor de doctorat din domeniul 

respectiv, și a mediei indicilor Hirsch ai 

co d că orilor de doctorat, în baza de date rele a  ă 

pentru domeniu, rapor a ă la media  ațio ală a 

co d că orilor de doctorat din domeniul respectiv, 

este >0,50 

 Fiecare dintre cele do ă medii de mai sus este >0,40 

 

Standard de referin ă 

 Media ari  e ică a mediei punctajelor o  i   e de 

co d că orii de doctorat, conform criteriilor de 

abilitare CNATDCU, rapor a ă la media  ațio ală a 

punctajelor co d că orilor de doctorat din domeniul 

respectiv, și a mediei indicilor Hirsch ai 

co d că orilor de doctorat, în baza de date rele a  ă 

pentru domeniu, rapor a ă la media  ațio ală a 

co d că orilor de doctorat din domeniul respectiv, 

este >0,80 

 Punctajul o  i    de directorul școlii doctorale, 

conform standardelor minimale CNATDCU, în 

vederea a ili ării  raportat la media  ațio ală a 

punctajelor co d că orilor de doctorat din domeniul 

respectiv este >1,00 

 

Standard 

N  ăr l ca didaților care s-au prezentat la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat în anii 2012-

2016, prin raportare la    ăr l de locuri scoase la 

concurs în cadrul şcolii doctorale, este >1 

 

Standard de referi  ă 

 N  ăr l ca didaților care s-au prezentat la concursul 

de admitere la studii universitare de doctorat în anii 

2012-2016, prin raportare la    ăr l de locuri scoase 

la concurs în cadrul şcolii doctorale, este >1,5 

N  ăr l ca didaților care s-au prezentat la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat, prin raportare la 

   ăr l de locuri scoase la concurs în cadrul şcolii doctorale. 

N  ăr l de persoane din medii sociale dezavantajate 

înmatriculate la doctorat. 

N  ăr l de ca dida i provenind din alte i   i  ții de 

   ăță â   superior din țară (care au o ți    titlul de master la 

alte i   i  ții de    ăță â   superior din țară)  care se prezi  ă 

la concursul de admitere, prin raportare la    ăr l de locuri 

scoase la concurs în cadrul şcolii doctorale. 

N  ăr l de ca dida i i  er a io ali care se prezi  ă la 



 

 16 

 N  ăr l de persoane din medii sociale dezavantajate 

înmatriculate la doctorat, raportat la    ăr l total al 

   de ților-doctoranzi    a  ric lați  este >0,1 

concursul de admitere, prin raportare la    ăr l de locuri 

scoase la concurs în cadrul şcolii doctorale. 

  

 N  ăr l de ca dida i provenind din alte i   i  ții de 

   ăță â   superior din țară (care au o ți    titlul de 

master la alte i   i  ții de    ăță â   superior din 

țară)  care se prezi  ă la concursul de admitere, prin 

raportare la    ăr l de locuri scoase la concurs în 

cadrul şcolii doctorale, este >0,25 

 N  ăr l de ca dida i i  er a io ali care se prezi  ă 

la concursul de admitere, prin raportare la    ăr l de 

locuri scoase la concurs în cadrul şcolii doctorale, 

este >0,1 

 N  ăr l    de ților-doctoranzi și a cerce ă orilor 

postdoctorali, a gajați în proiecte de cercetare 

o ți   e prin co pe iții  ațio ale  i  er ațio ale sau 

cu mediul de afaceri, raportat la    ăr l total al 

   de ților-doctoranzi și a cerce ă orilor postdoctorali 

din cadrul școlii doctorale, este >0,5 

N  ăr l s  de ților-doctoranzi și a cerce ă orilor 

postdoctorali, a gajați în proiecte de cercetare o ți   e prin 

co pe iții  ațio ale  i  er ațio ale sau cu mediul de afaceri, 

raportat la    ăr l total al    de ților-doctoranzi și a 

cerce ă orilor postdoctorali din cadrul școlii doctorale 

. 

Standard 

Exi  e ța în perioada de referi ță (anii 2012-2016) a cel 

p ți  unui exemplu de doctorat în co-   elă finalizat sau a 

unui specialist afiliat i   i  țio al în afara țării care a fost 

membru într-o comisie de    ți ere a tezei de doctorat  

 

Standard de referi  ă 

 N  ăr l de doctorate în co-   elă finalizate, raportat 

la    ăr l total de doctorate finalizate, este >0,1. 

 N  ăr l  pecialiș ilor afiliați i   i  țio al în afara 

țării care au fost membri în comisii de    ți ere și în 

comisii de îndrumare, raportat la    ăr l total al 

 pecialiș ilor  care au fost membri în comisii de 

   ți ere și în comisii de îndrumare, este  >0,1. 

Atragerea în activitatea de îndrumare și evaluare a    de ților-

doctoranzi a unor resurse umane din   răi ă a e  luând în 

considerare:  

 N  ăr l de doctorate în co-tutelă finalizate. 

 N  ăr l  pecialiș ilor afiliați i   i  țio al în afara țării 

care au fost membri în comisii de    ți ere și/ a  în 

comisii de îndrumare. 

B. Eficacitatea 

educ ţion lă 

4. Co ți    l programului 

de studii 

Standard 

 Planul de    ăță â   a e  ă preocuparea de a asigura 

Preze  a în regulamentul şcolii doctorale a descrierii 

opera io ale şi cuantificabile a modului de adecvare a  
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adecvarea programului de studiu și a planurilor de 

studii individuale la obiectivele generale ale studiilor 

doctorale, la specificul domeniului de studii, în 

conformitate cu bunele practici  a io ale  și la 

par ic lari ățile temei tezei de doctorat. 

 Oferta de formare cuprinde cel p ți  do ă 

componente dedicate unora dintre co pe e țele 

transversale 

 

Standard de referi  ă 

 Preze  a în regulamentul şcolii doctorale a descrierii 

opera io ale şi cuantificabile a modului de adecvare a 

programului de studiu și a planurilor de studii 

individuale la obiectivele generale ale studiilor 

doctorale, la specificul domeniului de studii, în 

conformitate cu bunele practici i  er a io ale  și la 

par ic lari ățile temei tezei de doctorat.  

 Oferta de formare cuprinde componente dedicate 

pentru etica cerce ării  scientometrie şi redactare 

acade ică (academic writing). 

 Preze  a ofertei suplimentare de pregă ire doc orală 

în context i  er a io al (ex. școli de  ară  conferințe 

ale doctoranzilor, seminarii, workshopuri, etc.). 

 Derularea în cadrul şcolii doctorale a unor 

programme postdoctoarele, cu regle e  ări şi 

indicatori de perfor a  ă specifici 

programului de studiu și a planurilor de studii individuale la 

obiectivele generale ale studiilor doctorale, la specificul 

domeniului de studii, în conformitate cu bunele practici 

 a io ale  și la par ic lari ățile temei tezei de doctorat. 

Preze  a ofertei de formare pentru co pe e țele transversale, 

incluzând aspecte legate de etica cerce ării  scientometrie şi 

scriere acade ică  

Exi  e  a ofertei suplimentare de pregă ire doc orală (ex. școli 

de  ară  co feri țe ale doctoranzilor, seminarii, ateliere, etc.). 

 5. Rezultatele    ățării şi 

activitatea de cercetare 

ş ii  ifică 

Standard 

N  ăr l tezelor de doctorat, care în urma e al ării au 

fost încadrate la categoriile „ i el ș ii țific  ode  ” sau 

„ o -valoare ș ii țifică”  este <2. 

 

Standard de referi  ă 

 Școala doc orală a definit standarde minimale de 

calitate și standarde de excele ță pentru tezele de 

doctorat, pe care le operațio alizează sistematic și 

public, respectând ceri ța ca cel mult 15% dintre teze 

 ă pri ea că calificativul maxim 

 N  ăr l tezelor de doctorat redactate în limbi de 

Calitatea tezelor de doctorat    ți   e în ultimii 5 ani (se vor 

evalua 3 teze pentru școlile doctorale care în domeniul de 

referi ță au avut mai p ți  de 20 de teze de doctorat    ți   e  

4 teze pentru școlile doctorale care în domeniul de referi ță au 

avut 20-100 de teze de doctorat    ți   e  și 5 teze pentru 

școlile doctorale care în domeniul de referi ță au avut mai mult 

de 100 de teze de doctorat    ți   e)  Evaluarea va clasifica 

tezele conform  r ă oarei grile: 

1. Nivel ş ii  ific de vârf - teza aduce co  ri   ii originale 

majore la c  oaş erea ş ii  ifică, atât în plan empiric, cât şi în 

planul  e  ării şi perfec io ării modelelor teoretice şi bazelor 

metodologice ale disciplinei;  
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circ lație i  er ațio ală  raportat la    ăr l total de 

teze de doctorat    ți   e  este >0,25. 

 N  ăr l tezelor de doctorat respinse de că re 

CNATDCU este =0. 

 Număr l tezelor de doctorat care în urma e al ării 

sunt încadrate la categoria „ o -valoare ș ii țifică” 

este=0. 

 Număr l tezelor de doctorat care în urma e al ării 

sunt încadrate la categoria „ i el ș ii țific  ode  ” 

raportat la    ăr l total de teze    ți   e  este <0,2 

 Număr l tezelor de doctorat care în urma e al ării 

sunt încadrate la categoriile „ i el ș ii țific de  ârf” 

sau „ i el ș ii țific ridica ”  raportat la    ăr l total 

de teze    ți   e  este >0,2. 

2. Nivel ş ii  ific ridicat - teza aduce co  ri   ii ş ii  ifice 

semnificative, fie prin    ogă irea co  i  e  ă a bazei 

docume  are/i for a io ale  fie prin aplicarea/testarea 

explici ă a unor noi metode şi modele de cercetare, fie prin 

înnoirea  ajoră a i  erpre ării fenomenelor studiate, fie prin 

sintetizarea şi sistematizarea unor segmente ample ale 

c  oaş erii; 

3. Nivel ş ii  ific bun - teza aduce co  ri   ii punctuale la 

amplificarea c  oaş erii ş ii  ifice  raportând  o oda ă aportul 

propriu la rezolvarea unor probleme cognitive dez ă   e în 

literatura de specialitate din  ară şi din   răi ă a e;  

4. Nivel ş ii  ific modest - teza aduce co  ri   ii punctuale la 

amplificarea c  oaş erii ş ii  ifice  fie în plan empiric, fie în 

plan interpretativ; 

5. Non-valoare ş ii  ifică - teza nu contribuie cu nimic la 

progresul c  oaş erii ş ii  ifice. 

  Standard 

Teza e al a ă este   cadra ă la una dintre categoriile 

„ i el ș ii țific de  ârf”  „ i el ș ii țific ridica ” sau 

„ i el ș ii țific    ”  

 

Standard de referi  ă 

Teza e al a ă este   cadra ă la una dintre categoriile 

„ i el ș ii țific de  ârf” sau „ i el ș ii țific ridica ”  

Nivelul maxim de perfor a ță ș ii țifică a unei teze de 

doctorat    ți   e în ultimii 5 ani. Evaluarea va clasifica teza 

 elec a ă de școala doc orală e al a ă  luând în considerare și 

p  licațiile ulterioare care au la  ază teza de doctorat, conform 

criteriilor din grila de evaluare a exa ă)  

 

Standard 

 N  ăr l mediu al p  licațiilor    de ților-doctoranzi 

în reviste cuprinse în baze de date i  er ațio ale 

relevante domeniului sau în volume de autor sau 

colective, publicate la edituri recunoscute la nivel 

 ațio al  este >1. 

 

Standarde de referi ță 

 N  ăr l mediu al p  licațiilor    de ților-doctoranzi 

în reviste cu impact ș ii țific ridicat (indexate Web of 

Science/Scopus/ERIH-Plus sau alte baze de date 

i  er a io ale relevante domeniului și/ a  situate în 

zona roșie și gal e ă în conformitate cu metodologia 

de clasificare a revistelor ela ora ă de CNCS) și/ a  

C  oaş erea ş ii  ifică ge era ă în cadrul şcolii doctorale în 

ultimii 5 ani se va evalua prin raportare la specificul 

domeniului de doctorat, luându-se în considerare, d pă caz, 

 r ă oarele: 

 p  licațiile    de ților-doctoranzi în reviste relevante 

domeniului și/sau volume de autor sau colective. 

 alte rezultate ale cerce ării ș ii țifice relevante domeniului 

(de ex. brevete/patente  a io ale; produse şi servicii că re 

comunitate, inclusiv produsele cultural-artistice şi 

perfor a  ele sportive). 

 co  ri  ția la demersuri de cercetare programatice şi/ a  

integrate în re ele academice  a io ale sau i  er ațio ale  

 co  ri   iile ş ii  ifice de top ale membrilor şcolii 
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volume de autor sau colective la edituri de prestigiu 

relevante  a io al sau i  er a io al  este >1 

 N  ăr l mediu al celorlalte rezultate ale cerce ării 

ș ii țifice relevante domeniului (de ex. 

brevete/patente  a io ale și/ a  i  er a io ale; 

produse şi servicii inovative că re comunitate, 

inclusiv produsele cultural-artistice şi perfor a  ele 

sportive) realizate de    de ții-doctoranzi, este >1. 

 Co  ri  ția la demersuri de cercetare programatice 

şi/ a  integrate în re ele academice i  er a io ale este 

>3. 

 Fiecare școală doc orală prezi  ă maximum 10 

co  ri   ii ş ii  ifice de top ale membrilor şcolii 

doctorale, din ultimii 5 ani, realizate   pre  ă cu 

doctoranzii, prin care şcoala se co  ideră un actor 

competitiv la nivel i  er a io al  

doctorale, din ultimii 5 ani, realizate   pre  ă cu 

doctoranzii, prin care şcoala se co  ideră un actor 

competitiv la nivel i  er a io al  Se va pune accent pe 

co  ri   ii in care autorii de co cep ie/pri cipali sunt din 

cadrul şcolii doctorale. Un plus poate fi adus aici de 

p  lica ii de top (ex. Nature/Science/Top-10 în domeniu 

d pă scorul relativ de i fl e ță  Hot papers, Higly cited 

papers, etc.), premii  a io ale şi i  er a io ale de prestigiu 

(ex. premii ale unor universi ă i de top şi/ a  orga iza ii 

profesionale i  er a io ale de referi  ă în domeniu) şi/ a  

rec  oaş eri academice i  er a io ale de prestigiu (ex. 

highly cited researchers). 

6. Angajabilitatea Standard 

 N  ăr l a  ol e ților studiilor doctorale din ultimii 

10 ani care au fost a gajați în mediul academic sau 

socio-economic i  er a io al cel p ți  12 luni, este 

>1. 

 

Standard de referi  ă 

 N  ăr l de doctori, a  ol e  i ai domeniului de 

studii doctorale, a gaja i în mediul academic sau 

socio-economic local/regional, raportat la    ăr l de 

doctori a  ol e ți care erau deja a gajați în 

momentul    a ric lării la studiile doctorale, este 

>1,5. 

 N  ăr l de doctori, a  ol e  i ai domeniului de 

studii doctorale, a gaja i în mediul academic sau 

socio-economic i  er ațio al  raportat la    ăr l 

total de a  ol e ți  este >0,2. 

1. Indicatori standard 

 Perfor a țele maxime de carieră a 3 a  ol e ți ai studiilor 

doctorale din ultimii 10 ani. 

 N  ăr l de doctori, a  ol e  i ai domeniului de studii 

doctorale, a gaja i în mediul academic sau socio-

economic, la 1 an d pă o ți erea titlului, raportat la 

   ăr l de doctori a  ol e ți care erau deja a gajați în 

momentul    a ric lării la studiile doctorale. 
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7. Activitatea financiară a 

orga izației 

Standard 

Exi  e  a  la nivel de IOSUD şi/ a  şcoli doctorale, a unor 

regle e  ări specifice privind utilizarea fondurilor 

dedicate studiilor doctorale. 

 

Standard de referi  ă 

 Fondurile alocate  din venituri extrabugetare (ex. 

proiecte cercetare) pentru programul doctoral şi 

postdoctoral, raportate la valoarea granturilor 

doctorale alocate de la buget, sunt >0,5. 

 Școala doc orală alocă fonduri pentru 

stimularea/premierea performa țelor ș ii țifice ale 

   de ților-doctoranzi și cerce ă orilor postdoctorali 

Exi  e  a  la nivel de IOSUD şi/ a  şcoli doctorale, a unor 

regle e  ări specifice privind utilizarea fondurilor dedicate 

studiilor doctorale, care permit realizarea unor analize 

referitoare la utilizarea fondurilor o ți   e de la buget prin 

granturile doctorale, din surse proprii sau din alte surse de 

fi a țare (cheltuieli pentru salarizarea co d că or l i de 

doctorat; cheltuieli pentru salarizarea membrilor comisiei de 

îndrumare; cheltuieli pentru programul de pregă ire bazat pe 

studii avansate; cheltuieli pentru programul de pregă ire 

suplimentar; cheltuieli pentru activitatea de cercetare a 

   de ților-doctoranzi). 

C. 

Managementul 

c lităţii 

8. Strategii şi proceduri 

pentru asigurarea cali ă ii 

     

Standard 

Documentele relevante au fost adoptate și/ a  actualizate 

conform cadrului normativ în vigoare.  

 

Standard de referi  ă 

 Regle e  ările descrise la nivelul Standardului sunt 

supuse unui control al cali ă ii şi sunt integrate cu 

practici i  er a io ale de referi  ă pentru domeniu. 

Exi  e ța ac  aliza ă a documentelor relevante pentru 

 r ă oarele aspecte:  

 Misiunea şi obiectivele şcolii doctorale. 

 Strategia pe termen mediu şi lung. 

 Deli erările și deciziile consiliului școlii doctorale; 

 Rezolvarea  olici ărilor    de ților-doctoranzi. 

 Rapoarte de calitate. 

 Proceduri de prevenire a fraudei academice și de rezolvare 

a  i  ațiilor de   călcare a eticii universitare, inclusiv 

pentru prevenirea şi controlul fraudelor majore, legate de 

plagiat şi fabricarea datelor. 

9. Proceduri privind 

initierea, monitorizarea şi 

revizuirea periodică a 

programelor şi 

ac i i ă ilor de făş ra e 

Standard 

 Exi  e ța unor proceduri privind colectarea 

 i  e a ică a feedback-ului din partea    de ților-

doctoranzi 

 Exi  e ța documentelor relevante pentru revizuirea 

programului de pregă ire  aza ă pe studii universitare 

avansate în ultimii 5 ani 

 

Standard de referi  ă 

 Exi  e ța și f  cțio ali a ea mecanismelor de 

colectare a feedback-ului extern, cu accent pe cel 

i  er a io al  

Exi  e ța și f  cțio ali a ea mecanismelor de colectare a 

feedback-ului din partea tuturor părților implicate: co d că ori 

de doctorat,    de ți doctoranzi și alt personal academic şi 

administrativ implicat în şcoala doc orală  
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10. Proceduri obiective şi 

transparente de evaluare a 

rezultatelor    ă ării 

(pregă irii doctorale) 

Standard 

Exi  ă proceduri obiective şi transparente de evaluare a 

rezultatelor    ă ării (pregă irii doctorale). 

 

Standard de referi  ă 

 N  ăr l ireg lari ăților în documentarea parcurgerii 

programului de studii de doctorat de că re fiecare 

student-doctorand, inclusiv în ceea ce pri eș e 

 ra  pare ța i for ațiilor referitoare la    ți erea 

p  lică a tezelor de doctorat, este =0.  

 Rapor ările referitoare la p  licațiile și par icipările 

la  a ife  ări ș ii țifice ale    de ților-doctoranzi, 

inclusiv respectarea ceri țelor de includere a afilierii 

i   i  țio ale la școala doc orală  sunt actualizate 

periodic și complete. 

 Procedurile obiective şi transparente de evaluare a 

rezultatelor    ă ării (pregă irii doctorale)  au fost 

evaluate extern în ultimii 3 ani. 

Procedurile regle e  ează: 

a. Documentele care a e  ă parcurgerea programului de 

studii de doctorat de că re fiecare student-doctorand. 

b. Rapor ările referitoare la p  licațiile și par icipările la 

 a ife  ări ș ii țifice ale    de ților-doctoranzi, inclusiv 

respectarea ceri țelor de includere a afilierii i   i  țio ale 

la școala doc orală  

c. Tra  pare ța i for ațiilor referitoare la    ținerea 

p  lică a tezelor de doctorat. 

     11. Proceduri de 

evaluare periodică a 

cali ă ii corpului 

profesoral 

Standard 

Au fost adoptate standarde minimale de perfor a ță 

ș ii țifică pe care trebuie  ă le   depli ea că co d că orii 

de doctorat pentru a putea deveni membri ai școlii 

doctorale respective. 

 

Standard de referi  ă 

 Standardele minimale de perfor a ță ș ii țifică au 

fost aplicate în ultimi 5 ani pentru evaluarea cali ății 

co d că orilor de doctorat din cadrul școlii doctorale, 

precum și a altor  pecialiș i afiliați școlii doctorale 

 Procedurile de evaluare periodică a cali ă ii corpului 

profesoral sunt evaluate extern. 

Exi  e  a procedurilor este reflec a ă prin: 

a. Exi  e ța unor standarde minimale de perfor a ță 

ș ii țifică pentru co d că orii de doctorat. 

b. Analiza modului de aplicare a  ultimei e al ări a 

cali ății corpului profesoral din cadrul școlii doctorale.   
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 12. Accesibilitatea 

resurselor adecvate 

   ă ării 

Standard 

 IOSUD a ig ră tuturor    de ților-doctoranzi acces 

gratuit la un set de baze de date academice relevante 

echivalent cel p ți  cu oferta din cadrul programului 

Anelis Plus. 

 IOSUD a ig ră tuturor    de ților-doctoranzi acces 

gratuit la laboratoarele de cercetare ș ii țifică din 

cadrul  ă   conform unei pla ificări rezonabile a 

ac i i ății 

 

2. Standard de referi  ă 

 Fondurile bibliotecii se    ogățe c anual cu cel p ți  

un volum de specialitate publicat de edituri 

i  er ațio ale de prestigiu/student-doctorand  

 IOSUD a ig ră tuturor    de ților-doctoranzi acces 

gratuit la un set de baze de date academice   avansate 

specifice domeniului şi/ a  în regim full text. 

 IOSUD a ig ră tuturor    de ților-doctoranzi acces 

gratuit la laboratoare de specialitate dotate la nivelul 

standardelor i  er ațio ale avansate din domeniu 

 IOSUD alocă fiecăr i student-doctorand    ți ere 

fi a ciară pentru participarea la o co feri ță 

ș ii țifică sau pentru o al ă for ă de mobilitate 

ș ii țifică i  er ațio ală 

Se va avea în vedere specificul domeniului de doctorat, luând 

în considerare, d pă caz,  r ă oarele: 

a. Accesul    de ților-doctoranzi la bazele de date 

academice relevante. 

b. Biblioteci şi laboratoare de cercetare ș ii țifică/do are 

(specific în f  cție de domeniu). 

c. Fonduri pentru participarea la co feri țe și  o ili ăți 

ș ii țifice  

 

  13. Baza de date 

ac  aliza ă sistematic, 

referitoare la asigurarea 

i  er ă a cali ă ii 

Standard 

Exi  ă  ază de date ac  aliza ă sistematic, referitoare la 

asigurarea i  er ă a cali ă ii  

 

Standard de referi  ă 

 N  ăr l lipsurilor și ireg lari ăților în actualizarea 

bazei de date referitoare la parcursul curricular al 

   de ților-doctoranzi şi a altor mecanisme de 

asigurare i  er ă a cali ă ii  este =0.  

 Exi  ă proceduri de control extern al f  c io ării și 

ac  alizării bazei de date referitoare la asigurarea 

i  er ă a cali ă ii  

Completitudinea și actualitatea bazei de date referitoare la 

parcursul academic al    de ților-doctoranzi şi la alte 

mecanisme de asigurare i  er ă a cali ă ii  
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  14. Transparenta 

informatiilor de interes 

public 

  

Standard 

Publicarea pe website, în limba ro â ă şi într-o li  ă de 

circ la ie i  er a io ală  a tuturor categoriilor de 

i for ații enumerate în indicator. 

 

Standard de referi  ă 

 Actualizarea a  ală a preze  ării programelor 

doctorale în platforma Study in Romania. 

 Exi  e ța unei  o i orizări periodice a traficului pe 

pagina web a școlii doctorale. 

 Exi  ă mecanisme de control a a ig rării 

 ra  pare  ei informatiilor de interes public. 

Publicarea pe website, în limba ro â ă şi o li  ă de circ la ie 

i  er a io ală  a  r ă oarelor i for ații:  

a) regulamentul şcolii doctorale. 

b) regulamentul de admitere. 

c) i for a ii privind modul de organizare şi de făş rare a 

programelor doctorale. 

d) i for a ii privind co  i    l programelor de studii 

universitare de doctorat. 

e) i for a ii privind modul de fi a  are a studiilor, precum 

şi a costurilor suportate de studentul-doctorand. 

f) modelul contractului-cadru de studii doctorale. 

g) i for a ii privind co d că orii de doctorat (CV-urile și 

lista co  ri  țiilor ș ii țifice)  lista    de  ilor doctoranzi pe 

care îi coordo ează   e țio â d anul    a ric lării  

respectiv lista    de  ilor doctoranzi pe care i-au coordonat 

în trecut, ală  ri de titlurile tezelor și modul de finalizare a 

studiilor. 

h) informatii privind membrii comisiilor de indrumare a 

doctoranzilor. 

i) i for a ii privind tezele de doctorat, respectiv standarde 

de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora. 

j) i for ații privind doctoratul european și doctoratul în 

co-   elă  

k) rezumatele tezelor de doctorat ce  r ează  ă fie 

    i   e public, precum şi data, ora şi loca ia aferente 

    i erilor publice, cu cel p  i  20 zile înaintea     i erii 

acestora. 

l) adresele electronice la care pot fi accesate tezele de 

doctorat    ți   e public, în conformitate cu prevederile 

Art. 66 ale HG 681/2011. 

Actualizarea preze  ării programelor doctorale în platforma 

Study in Romania. 
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 15. Functionalitatea 

structurilor de asigurare a 

cali ății ed ca iei  

conform legii. 

Standard 

Activitatea școlii doctorale este reflec a ă în rapoartele de 

calitate de la nivelul fac l ăților sau, d pă caz, al 

  i er i ății  În cadrul acestor rapoarte sunt documentate 

și mecanismele de  ol țio are a  i  ațiilor excepțio ale  

inclusiv a cazurilor de   călcare a eticii universitare.  

 

Standard de referi  ă 

 Exi  e  a și aplicarea unei metodologii de evaluare 

i  er ă  

 Exi  ă rapoarte periodice de autoevaluare a ac i i ății 

școlii doctorale. 

 Exi  ă mecanisme de evaluare și control privind 

asigurarea  f  c io ali ă ii structurilor de asigurare a 

calitatii ed ca iei  conform legii. 

Reflectarea ac i i ății școlii doctorale în rapoartele de calitate 

de la nivelul fac l ăților sau, d pă caz, al   i er i ății  

 16. Ac ra ețea rapor ărilor 

pre ăz  e de legi lația în 

vigoare 

Standard 

 Toți    de ții-doctoranzi sunt    criși în Registrul 

Matricol Unic 

 Rapor ările referitoare la școala doc orală sunt 

  cărca e pe Platforma ANS cu exactitate și la 

termenele stabilite la nivel  ațio al  

 

Standard de referi  ă 

 Actualizarea periodică a i for ațiilor referitoare la 

   de ții-doctoranzi    criși în Registrul Matricol 

Unic  

Rapor ările pre ăz  e de legi lația în vigoare cuprind:  

a. Înscrierea    de ților-doctoranzi în Registrul Matricol Unic. 

b. Rapor ările referitoare la școala doc orală în Platforma ANS. 

 

 

 

 


