UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
RECTORAT

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea doctoratului in cadrul UTC-N
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu Legea Invatamantului nr.84/1995 si a
Hotararii de Guvern nr.37/1999 privind organizarea si desfasurarea doctoratului. In spiritul respectarii
acestor reglementari legale si a autonomiei universitare, in prezentul regulament sunt prezentate acele
dispozitii legale care fac trimitere la propriile hotarari ale Senatului Universitatii.

Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1. (1) Doctoratul este forma cea mai inalta de pregatire, intr-o institutie de invatamant superior si
se bazeaza pe creatia si cercetarea stiintifica, fundamentala si aplicativa in domeniu.
(2) In cadrul UTC-N – Institutie organizatoare de Doctorat (IOD) – doctoratul este organizat in
domenii fundamentale ale stiintei si ale specializarilor in care are competenta, prin aprobarea MEC la
propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
(CNATDCU).
(3) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii invatamantului
universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau cu diploma de absolvire eliberata pana in anul
1993, inclusiv. Pentru doctoratul cu frecventa candidatii la colocviul de admitere nu pot depasi 35 de
ani, impliniti la data inscrierii, iar media de la examenul de licenta va fi cel putin 8,00.
Art.2. (1) Persoanele admise la doctorat au, pe perioada desfasurarii acestuia, calitatea de doctorand in
domeniul in care au fost admise la doctorat.
(2) Doctoranzii care indeplinesc toate obligatiile programului de doctorat primesc titlul stiintific
de doctor.
Art.3. (1) Conducatorii de doctorat pot fi profesori universitari, profesori universitari consultanti sau
cercetatori stiintifici principali gr.I care au titlul de doctor.
(2) Conducatorii de doctorat se numesc prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii, la
propunerea Senatului UTC-N, cu avizul nominal al CNATDCU, acordat pe baza evaluarii activitatii
didactice si, cu precadere, a celei de cercetare stiintifica in domeniu. Solicitarile pentru conducere de
doctorat vor fi avizate de catre seful de catedra, dupa consultarea colectivului catedrei, si de catre
Consiliul Profesoral al facultatii din care face parte solicitantul.
(3) Persoanele care au calitatea de conducator de doctorat prevazut la aliniatul 1 trebuie sa-si
desfasoare activitatea didactica si de cercetare stiintifica in cadrul UTC-N, sau sa fie asociate acesteia.
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(4) Dupa pensionare, conducatorul de doctorat, cu exceptia celor care au calitate de profesor
consultant, nu mai pot indruma noi doctoranzi, conducand doar doctoranzii existenti in lichidare.
(5) Un conducator de doctorat poate indruma cel mult 15 doctoranzi romani in stagiu. Pentru
candidatii care doresc sa se inscrie la conducatori stiintifici care au in stagiu un numar de 15
doctoranzi, acestia vor putea fi admisi ca si doctoranzi cu taxa, taxa scolara anuala este de 400 Euro, iar
pentru sustinerea tezei taxa este de 800 Euro. Numarul de 15 doctoranzi in stagiu poate fi depasit cu
doctoranzii in stagiu cetateni straini cu taxa.
(6) Calitatea de conducator de doctorat se poate retrage de catre MEC, la propunerea Senatului
UTC-N, in cazurile considerate ca fiind incompatibile cu conducerea de doctorat, sau prin decizia
directa a MEC la solicitarea CNATDCU.
Capitolul II
Organizarea doctoratului
Art.4. (1) In cadrul UTC-N, doctoratul se organizeaza la formele cu frecventa si fara frecventa. Durata
doctoratului la forma cu frecventa este de cel mult 4 ani, iar la forma fara frecventa este de cel mult 6
ani. Doctoranzii care depasesc stagiul de 4 ani, respective 6 ani + intreruperile de 2 ani, avand in vedere
ca nu mai beneficiaza de finantare de catre MEC, incepand cu doctoranzii admisi in sesiunea
septembrie 2004 precum si doctoranzii admisi pana la data de 01.11.2003, care depasesc stagiul de 8
plus 2 ani intrerupere, vor plati anual o taxa scolara de 300 Euro pentru fiecare an de prelungire.
Doctoranzii, cetateni romani, care pe parcursul stagiului vor pierde cetatenia romana, vor trece la regim
de doctoranzi cu taxa scolara in valuta, in regimul cetatenilor straini.
(2) Bursele de doctorat pentru forma cu frecventa sunt acordate de catre MEC pe o durata de cel
mult 4 ani si sunt repartizate, pe facultati si conducatori stiintifici, de catre Biroul Senatului, in functie
de numarul de domenii si de numarul de conducatori de doctorat care fac dovada ca pe perioada
doctoratului cu frecventa au contracte de cercetare stiintifica sau alte activitati (programe internationale
etc.).
(3) Doctorandul cu frecventa nu poate avea si o alta forma de bursa din fondurile bugetare, sau
sa fie angajat la alta unitate (cu carte de munca).
(4) Bursele de doctorat reprezinta o indemnizatie egala cu salariul brut de preparator sau
asistent universitar, in functie de indeplinirea de catre doctorand a conditiilor de vechime cerute pentru
aceste functii didactice prin statutul personalului didactic.
Art.5. (1) Durata desfasurarii doctoratului este cuprinsa intre data inmatricularii ca doctorand si data
sustinerii publice a tezei de doctorat.
(2) Doctoratul se poate intrerupe, din motive temeinice, pe o perioada cumulata de maximum 2
ani. Intreruperea este aprobata de catre Biroul Senatului, in baza cererii doctorandului, avizata favorabil
de catre conducatorul stiintific si decanul facultatii caruia ii este arondat domeniul conducatorului
stiintific. In perioadele cumulate de concediu efectuate pentru sarcina, lauzie, cresterea si ingrijirea
copilului, activitatile de doctorat se pot intrerupe, la cerere, pentru cel mult 3 ani.
(3) Durata de desfasurare a doctoratului se decaleaza, in caz de intrerupere, cu perioadele de
intrerupere aprobate conform aliniatului 2.
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Art.6. (1) Doctorandul cu frecventa beneficiaza pe toata durata activitatii de recunoasterea vechimii in
munca, de alte drepturi si obligatii ce revin salariatului, precum si de obligatia de a desfasura 4 ore
saptamanal de activitati practice, proiecte sau seminar fara a fi platite in regim de plata cu ora, in limita
posturilor vacante din statul de functiuni al catedrelor unde este incadrat conducatorul. In acelasi timp,
doctoranzii cu frecventa pot desfasura activitati didactice remunerate prin plata cu ora sau cumul, in
limita a maximum ½ din norma de asistent universitar.
(2) Pentru doctoranzii cu frecventa, contributiile la asigurarile sociale si la constituirea fondului
pentru plata ajutorului de somaj, sunt platite lunar de catre UTC-N din alocatia bugetara destinata
acestui scop.
(3) Dupa sustinerea tezei de doctorat, UTC-N elibereaza o adeverinta care atesta ca perioada in
care a urmat forma “cu frecventa” constituie vechime in munca.
(4) Bursa de doctorat (indemnizatia) pentru doctorandul cu frecventa se acorda, cu exceptia
perioadelor de intrerupere conform art.5, aliniatul 2, de catre UTC-N, pentru fiecare an calendaristic al
programului de doctorat, din sumele alocate de la bugetul de stat, in limita locurilor aprobate de MEC.
Universitatea poate acorda burse pentru doctoratul cu frecventa a caror acoperire financiara sa se faca
din contracte de cercetare, venituri proprii, sponsorizari etc., cu conditia ca din aceleasi surse sa se
asigure si varsamintele catre bugetul de stat prevazute in alin.2, precum si recunoasterea vechimii in
munca.
(5) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea examenelor, a referatelor, precum si pentru
sustinerea tezelor sunt suportate de catre UTC-N. Pentru sus]inerea publica a tezei, in afara perioadelor
de finantare se vor percepe urmatoarele taxe:
- doctoranzii din UTC-N
- 200 Euro
- doctoranzii din reteaua MEC
- 450 Euro
- doctoranzii din afara
- 700 Euro
Aceste sume acopera o parte din cheltuielile finale pentru sustinerea tezei de doctorat si se
aplica incepand cu doctoranzii inmatriculati cu data de 01.10.2004 si pentru doctoranzii care au fost
inmatriculati pana la data de 01.11.2003, care depasesc perioada de finantare de 6 ani plus 2 ani
intreruperi si care vor depune teza de doctorat la Rectoratul UTC-N, dupa data de 15.09.2004.
Art.7. Pentru motive bine intemeiate doctoranzii care urmeza forma cu frecventa pot solicita in
perioada stagiului, transferul in sistemul fara frecventa, cu decalarea corespunzatoare a termenelor unor
activitati de doctorat. Aprobarea se acorda de Biroul Senatului in baza cererii motivate, avizate
favorabil de catre conducatorul stiintific si decanul facultatii apartinatoare.
Art.8. Doctoranzii de la forma cu frecventa exmatriculati pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute
in programul de doctorat, sau pentru obtinerea consecutiva de doua ori a calificativului “satisfacator”
sau “nesatisfacator” la unul din examenele sau referatele sustinute, pierd in mod automat toate
drepturile acordate. Prin prezentul regulament, in aceleasi conditii de exmatriculare, doctoranzii de la
forma fara frecventa pierd calitatea de doctorand.
Art.9. (1) Doctoratul se desfasoara in limba romana.
(2) La cerere, cu aprobarea Biroului Senatului UTC-N si a conducatorului stiintific, activitatea
de doctorat, elaborarea si sustinerea tezei se poate face intr-o limba straina de circulatie internationala.
Aceasta prevedere se aplica de regula doctoranzilor straini.
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Art.10. (1) Doctoratul se poate organiza in cotutela, sub indrumarea concomitenta a unui conducator de
doctorat din UTC-N si un conducator stiintific din alta universitate, respectiv dintr-o alta tara, pe baza
unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate.
(2) Institutia organizatoare care inmatriculeaza prima doctorandul are rolul principal, iar cea
participanta in cotutela are rolul secundar.
(3) Acordul scris intre cele doua institutii organizatoare stipuleaza cerintele privitoare la
organizarea si desfasurarea doctoratului, rolul si atributiile celor doua universitati.
(4) Acordul stipuleaza cerintele organizarii si desfasurarii doctoratului cu fiecare din cele doua
IOD, in concordanta cu rolul pe care il are in cotutela si cu legislatia specifica din fiecare tara.
(5) Acordul stipuleaza recunoasterea reciproca a titlului stiintific de doctor de catre ministerele
de resort din cele doua tari, pe baza competentelor acestora si in conformitate cu prevederile legale din
fiecare tara.
(6) In domenii stiintifice interdisciplinare, doctoratul in cotutela se poate desfasura si sub
indrumarea a doi conducatori de doctorat din tara, in baza unui protocol stabilit si semnat intre cele
doua IOD.
Capitolul III
Admiterea la doctorat
Art.11. (1) Admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de forma in care se organizeaza, se face prin
concurs organizat anual, in a doua jumatate a lunii septembrie, iar inmatricularea se face cu data de 1
octombrie a fiecarui an universitar.
(2) Aprobarea si afisarea locurilor pentru concursul de admitere la doctorat se face in luna iunie.
Numarul de locuri va fi propus de fiecare conducator de doctorat cu respectarea art.3. alin.5 si aprobat
de Birourile Consiliilor din facultati si Biroul Senatului UTC-N, numar care va fi coroborat cu cifra de
scolarizare primita de la MEC.
(3) Concursul de admitere contine, pe langa probele de specialitate, un examen de competenta
lingvistica pentru o limba de circulatie internationala, sustinut la catedra de specialitate a universitatii si
care va fi eliminatoriu.
Art.12. (1) Comisiile de admitere la doctorat sunt formate din 3 – 5 membri si se constituie din
conducatori de doctorat de la acelasi domeniu sau domenii apropiate, precum si din alti specialisti care
au titlul de doctor si functia didactica de cel putin conferentiar universitar sau CP /II. Ele sunt propuse
de Biroul Consiliului Facultatii si sunt aprobate de Biroul Senatului.
(2) Evaluarea si clasificarea candidatilor la admitere se va realiza de fiecare comisie in limita
locurilor aprobate cu conditia ca media de admitere, care este media aritmetica a notelor acordate de
membrii comisiei, sa fie minim 8.
Art.13. Validarea si inmatricularea candidatilor reusiti la concurs, se face prin decizia conducerii
UTC-N.
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Capitolul IV
Programul de pregatire a doctoranzilor
Art.14. (1) Programul de pregatire a doctoranzilor va fi propus de catre conducatorul stiintific si avizat
de catre Biroul Consiliului Facultatii, in termen de maximum 3 luni de la data inmatricularii.
(2) Durata programului de pregatire (cand doctorandul se considera in stagiu), este de cel mult 2
ani in sistemul cu frecventa si de cel mult 4 ani in sistemul fara frecventa, perioada in care se vor
sustine toate examenele si referatele.
(3) Programul de pregatire contine activitati de pregatire teoretica si aplicativa specifice
domeniului de doctorat, sustinerea a cel putin 3 examene si cel putin 3 referate de cercetare stiintifica.
(4) Pentru doctoranzii cu frecventa programul cuprinde, pe langa obligatiile prevazute la alin.3,
frecventarea a minimum 4 cursuri si seminarii, de la forma de studii aprofundate, master sau cursuri
postuniversitare organizate, stabilite de catre conducatorul de doctorat, precum si promovarea
examenelor respective. Aceasta activitate va fi urmarita direct de catre conducatorul stiintific, ca o
anexa a programului de pregatire aprobat de conducerea IOD.
Art.15. (1) Examenele din programele de pregatire se sustin in fata unei comisii de examinare propusa
de conducatorul de doctorat si aprobata de conducerea IOD.
(2) Referatele de cercetare stiintifica se sustin in fata unei comisii de examinare propusa de
conducatorul stiintific, aprobata de conducerea IOD, cu posibilitatea participarii la sustinere a tuturor
celor interesati din catedra de specialitate.
(3) Comisiile prevazute la aliniatul 1 si 2 sunt formate din conducatorul de doctorat in calitate
de presedinte si 2-3 specialisti cu titlul de doctor si functia de cel putin conferentiar universitar sau
cercetator stiintific principal gradul II; ele sunt aprobate de Rectorul UTC-N cu cel putin 15 zile inainte
de data sustinerii examenului sau referatului.
(4) Rezultatele evaluarii examenului sau referatului se exprima prin unul din urmatoarele
calificative adoptate prin vot majoritar simplu al comisiei de examinare: forte bine, bine, satisfacator
sau nesatisfacator. In cazul obtinerii calificativului satisfacator sau nesatisfacator, doctorandul va trebui
sa sustina din nou examenul sau referatul.
(5) Daca la a doua sustinere a aceleasi probe se obtine calificativul satisfacator sau
nesatisfacator, doctorandul este exmatriculat.
(6) In cazul in care doctorandul a absolvit un program de studii aprofundate sau master, sau a
urmat cursuri postuniversitare, se poate echivala cel mult un examen si un referat din programul de
doctorat cu cele sustinute la formele de invatamant mentionate; echivalarea este aprobata de catre
rector la solicitarea doctorandului, cu acordul conducatorului de doctorat. Pentru doctoranzii in cotutela
se vor putea aproba de catre conducerea universitatii, la propunerea conducatorului stiintific, cel mult 2
examene si 2 referate, sustinute la universitatea cu care este incheiata conventia de cotutela la cererea
doctorandului.
Art.16. Activitatea de indrumare a doctoranzilor este inclusa in norma didactica a conducatorului de
doctorat, potrivit legii.
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Art.17. In perioada doctoratului doctoranzii pot utiliza baza materiala a UTC-N, cu respectarea tuturor
reglementarilor privind utilizarea bazei materiale a universitatii.
Art.18.(1) Neindeplinirea prevederilor programului individual de pregatire a doctorandului, in
termenele prevazute de lege si de prezentul regulament, precum si lipsa de interes pentru activitatea de
doctorat, duce la exmatricularea doctorandului. Propunerea de exmatriculare este facuta de catre
conducatorul stiintific, avizata de Biroul Consiliului Facultatii si aprobata de Biroul Senatului.
(2) Un doctorand exmatriculat se poate inscrie la concursul de admitere organizat de catre
UTC-N, in cadrul aceluiasi domeniu, cel mult inca o data.
Capitolul V
Elaborarea si sustinerea tezei de doctorat
Art.19. Tema tezei de doctorat se stabileste de catre conducatorul de doctorat, impreuna cu
doctorandul, fiind corelata cu programul de pregatire si aprobata in aceleasi conditii si simultan cu
programul.
Art.20. (1) Teza de doctorat trebuie sa contina elemente de originalitate specifice domeniului abordat,
precum si modalitati de validare a rezultatelor cercetarii. Partea de contributii personale trebuie sa fie
net predominanta.
(2) Structura si continutul tezei de doctorat:
a) Teza de doctorat trebuie sa fie compusa din capitole standard: cuprins, introducere, stadiul
actual al cunoasterii, contributiile proprii, bibliografie, anexe (daca este cazul);
b) Titlul tezei trebuie sa fie concret si sa reflecte continutul cercetarii;
c) Stadiul cunoasterii trebuie sa reprezinte aproximativ 33%, iar cercetarea proprie 66% din
volumul tezei, fara stabilirea unui numar obligatoriu de pagini, nici pentru teza, nici pentru partile ei
componente;
d) Redactarea lucrarii trebuie sa fie realizata conform normelor internationale, cu bibliografia
(referintele) citate in text in ordinea utilizarii acestora;
e) Lucrarile publicate in extenso, din domeniul tezei de doctorat (cel putin doua), vor fi anexate
in finalul tezei. Se cere ca lucrarile sa fie publicate in reviste de interes national indexate CNCSIS sau
reviste internationale indexate. In cazul in care publicarea se face in reviste romanesti, cel putin una va
fi publicata in revista Buletinul Stiintific al UTC-N;
f) Coperta tezei de doctorat va avea un format standard pe UTC-N, cuprinzand titlul tezei de
doctorat, numele doctorandului, al conducatorului stiintific si comisia de sustinere a tezei de doctorat.
Art.21.(1) Pentru sustinerea publica teza se depune la rectorat, in 4 exemplare, cu acordul scris al
conducatorului de doctorat si avizul catedrei sau colectivului de cercetare.
(2) Avizul catedrei sau al colectivului de cercetare se obtine dupa depunerea si prezentarea
lucrarii in fata uneia din cele doua structuri si are caracter consultativ. La depunerea tezei, doctorandul
va prezenta urmatoarele acte:
1. Cerere de depunere a tezei – 2 ex.;
2. Propunere comisie – 2 e;x.
3. Fisa personala - 2 ex.;
4. Curriculum vitae – 2 ex.;
5. Lista lucrari – 2 ex.;
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6. Extras din procesul verbal al sedintei de catedra/colectivului de cercetare in care a fost
prezentata teza – 2 ex.;
7. Referatul conducatorului – 2 ex.;
8. Titlul tezei tradus in limba engleza semnat de conducatorul stiintific si de doctorand – 1 ex.;
Art.22. (1) Teza de doctorat este evaluata de catre comisia pentru sustinerea publica, propusa de catre
conducatorul stiintific, avizata de decanul facultatii, aprobata de Biroul Senat si numita prin decizia
rectorului.
(2) Comisia pentru sustinerea publica a tezei de doctorat este alcatuita din presedinte –
reprezentant al conducerii universitatii, de regula decanul facultatii – conducatorul de doctorat si trei
referenti oficiali, dintre care doi din afara UTC-N.
(3) Referentii oficiali sunt specialisti in domeniul in care s-a elaborat teza de doctorat, cu titlul
de doctor si functia didactica de profesor sau cercetator stiintific principal gr.I. Ca exceptie, pot fi
numiti referenti oficiali si conferentiari universitari sau cercetatori CPII.
(4) In cazul doctoratului in cotutela, teza de doctorat se va depune la institutia la care urmeaza
sa aiba loc sustinerea publica, in conditiile stipulate in acordul incheiat intre cele doua institutii
organizatoare. Comisia pentru sustinerea publica a tezei de doctorat va cuprinde reprezentanti ai
ambelor institutii, cu respectarea conditiilor mentionate la aliniatul 3, iar presedintele acesteia este
reprezentantul institutiei care organizeaza sustinerea publica.
(5) Referentii oficiali au obligatia de a depune referatele de analiza la rectoratul universitatii in
termen de cel mult 15 de zile de la primirea tezei de doctorat. Referatele se vor incheia cu mentiunea de
catre referent a acordului de sustinere a tezei. Daca in mod justificat unul sau mai multi referenti
oficiali apreciaza ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, aceasta va fi refacuta intr-un termen stabilit
de comisie. Teza refacuta se depune la rectoratul universitatii, cu acordul scris al conducatorului de
doctorat, dupa care se reiau procedurile de organizare si desfasurare a sustinerii publice (cu mentinerea
comisiei si fara reluarea avizului catedreia. In cazul nerespectarii termenului de 15 de zile de catre un
referent, acesta este inlocuit, la propunerea conducatorului de doctorat, prin hotararea Biroului
Senatului si decizia rectorului.
Art.23. (1) Doctorandul va elabora, obligatoriu, un rezumat al tezei de doctorat, de maximum 30 de
pagini indiferent de format, in cel mult 20 exemplare, si care se transmite unor specialisti din tara si
strainatate pentru obtinerea punctelor de vedere asupra lucrarii elaborate; cheltuielile de tiparire si de
expediere vor fi suportate de catre doctorand. La catedrele de specialitate din tara acest rezumat va fi
transmis sub forma electronica sefului de catedra sau colectivului.
(2) Opiniile exprimate in scris de catre specialisti, in baza rezumatului tezei de doctorat, sunt
transmise presedintelui comisiei, avand un caracter consultativ.
Art.24. (1) Teza de doctorat se sustine in fata comisiei numite de rectorul universitatii, in sedinta
publica. Data si locul sustinerii tezei se afiseaza la sediul rectoratului si al facultatilor interesate cu cel
putin 15 zile inaintea acesteia, data la care se expediaza rezumatele si se depune un exemplar din teza
la biblioteca universitatii.
(2) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc in prezenta a cel putin patru membri ai comisiei,
cu participarea obligatorie a presedintelui comisiei si a conducatorului de doctorat; referentul oficial
absent va transmite presedintelui referatul de apreciere al lucrarii in doua exemplare si, in plic sigilat,
calificativul acordat. Referentul care lipseste va depune la dosar, cu cel putin 15 zile inainte de
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sustinere, referatul de apreciere, iar pentru sustinere va trimite acordul scris cu calificativul acordat si
distinctia propusa daca este cazul.
(3) Sedinta de sustinere publica a tezei de doctorat se va desfasura in tinuta corespunzatoare
ceremonialului academic traditional.
Art.25.(1) Sustinerea publica a tezei de doctorat se constituie intr-o dezbatere stiintifica, axata pe
elementele de originalitate ale lucrarii si pe recunoasterea valorica a acestora.
(2) Sedinta de sustinere publica se desfasoara astfel:
- Presedintele comisiei de doctorat face o scurta prezentare a activitatii stiintifice a
doctorandului;
- Prezentarea tezei de catre doctorand;
- Prezentarea referatelor conducatorului de doctorat si ale referentilor oficiali;
- Prezentarea de catre presedinte a sintezei aprecierilor trimise de catre specialistii care au
primit rezumatul lucrarii;
- Dezbaterea, care se desfasoara astfel: dupa prezentarea tezei, a referatelor de specialitate si
respectiv, a sintezei aprecierilor transmise pe baza rezumatului lucrarii, presedintele
comisiei invita la intrebari, raspunsuri si discutii, la care participa deopotriv doctorandul,
membrii comisiei si specialistii aflati in sala.
- Comisia se retrage pentru deliberare si intocmirea procesului verbal.
Art.26.(1) Pe baza prezentarii tezei, a referatelor oficiale si a dezbaterilor, comisia delibereaza si
acorda prin vot majoritar simplu (minimum 3 voturi), unul din calificativele “foarte bine”, “bine” si,
respectiv, “satisfacator”.
(2) In cazul obtinerii calificativului satisfacator se vor preciza elementele care urmeaza a fi
refacute sau completate in teza de doctorat, doctorandul fiind obligat sa refaca parte din teza intr-un
termen stabilit de comisie, dupa care se reia procedura de sustinere publica, cu mentinerea comisiei.
Art.27.(1) Dupa deliberarea din cadrul comisiei, presedintele comunica in sedinta publica hotararea
acesteia.
(2) Pentru teze care au obtinut calificativul “foarte bine” si care probeaza calitsti deosebite de
creativitate, care aduc contributii importante la dezvoltarea cunoasterii in context national si
international, la conferirea titlului stiintific de doctor, comisia poate acorda distinctia:
-

CUM LAUDE
MAGNA CUM LAUDE
SUMA CUM LAUDE

Art.28. Daca teza de doctorat este scrisa intr-o limba straina rezumatul acesteia se scrie in mod
obligatoriu in limba romana.
Art.29. Doctorandul poate solicita conducerii universitatii schimbarea conducatorului de doctorat, daca
acesta este indisponibil pe o perioada mai mare de un an. Schimbarea conducatorului se face cu avizul
decanului facultatii si acceptul ambilor conducatori prin decizia rectorului, in cadrul aceluiasi domeniu.
Art.30. Doctorandul poate solicita schimbarea conducatorului de doctorat in cadrul aceluiasi domeniu,
dar in cadrul altei institutii organizatoare de doctorat. In acest caz sunt necesare acordurile conducerilor
celor doua institutii si a celor doi conducatori de doctorat.
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Art.31. Doctorandul poate solicita schimbarea temei tezei de doctorat o singura data la recomandarea
conducatorului, cu avizul favorabil al Biroului Consiliului Facultatii si prin decizia rectorului, urmare a
aprobarii Biroului Senatului.
Capitolul VI
Conferirea titlului stiintific de doctor
Art.32. (1) Hotararea comisiei pentru sustinerea tezei de doctorat de a se conferi titlul stiintific de
doctor este transmisa rectorului pentru urmarea procedurilor in vederea acordarii titlului stiintific de
doctor.
(2) Rectoratul transmite dosarul de doctorat si un exemplar al tezei la MEC in vederea
confirmarii de catre CNATDCU a titlului de doctor.
Art.33. (1) Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la
propunerea CNATDCU.
(2) Diploma de doctor specifica titlul obtinut, domeniul fundamental in care a fost obtinut si se
elibereaza de conducerea universitatii, pe baza ordinului ministrului educatiei si cercetarii.
(3) Inmanarea diplomei se face trimestrial, in cadrul unei ceremonii organizate de Biroul
Senatului.
Capitolul VII
Dispozitii tranzitorii si finale
Art.34. La data aprobarii prezentului Regulament de catre Senatul Universitatii Tehnice din ClujNapoca se abroga prevederile metodologiei anterioare a UTC-N, privind organizarea programelor de
doctorat si conferirea titlului stiintific de Doctor.
Art.35. Dispozitiile prezentului regulament se vor aplica incepand cu data aprobarii lui de catre Senat. \

RECTOR,
Prof.dr.ing.Radu MUNTEANU
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