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TABEL PRIVIND MODIFICĂRILE PROPUSE DE CSUD PENTRU REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A STUDIILOR UNIVERTSITARE 

DE DOCTORAT ÎN CADRUL ULBS 

 

Nr.crt. Articol din Regulamentul IOSUD-ULBS aprobat în 2017 Schimbare propusă Justificare 

1.  

Art 1. al (e) Ordinul MEN nr. 651/2014 pentru aprobarea metodologiei 

privind mobilitatea academică a studenților 

Se modifică și va avea următorul conținut: 

Art1. al (e) Ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea 

privind mobilitatea academică a studenților. 

 

    2.  

Art.2 al (f) Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu, denumit în continuare IOSUD – o structură 

organizatorică şi administrativă constituită în cadrul Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu, responsabilă cu organizarea programelor universitare de 

doctorat; 

 

Se modifică după cum urmează: 

Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și 

Postdoctorale al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

denumit în continuare IOSUD – o structură 

organizatorică şi administrativă constituită în cadrul 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, responsabilă cu 

organizarea programelor universitare de doctorat 

 

   3.  Cap. 2, art. 3 - (1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate de 

către Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu (IOSUD), numai în cadrul programelor de studii 

universitare de doctorat oferite de şcolile doctorale, autorizate provizoriu 

sau acreditate, ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Şcolile 

doctorale sunt subordonate IOSUD. 

(1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate de 

către Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și 

Postdoctorale al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 

(IOSUD), numai în cadrul programelor de studii 

universitare de doctorat oferite de şcolile doctorale, 

autorizate provizoriu sau acreditate, ale Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu. Şcolile doctorale sunt 

subordonate IOSUD. 
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  4.  Art. nou înainte de Art. 15.  

(1) O școală doctorală poate include unul sau mai multe 

domenii de studii doctorale. În cazul în care școala 

doctorală acoperă mai multe domenii de doctorat, ea va 

avea câte un coordonator pentru fiecare domeniu sau 

grupuri de domenii de doctorat, după caz.  

(2) Coordonatorii de domenii sunt numiți de Rectorul 

ULBS, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de 

Administrație și cu aprobarea Senatului ULBS.  

(3)Coordonatorul de domeniu este consultat în legătură 

cu elaborarea planului de învățământ al programului de 

pregătire universitară avansată și al statului de funcțiuni 

pentru domeniul sau domeniile pe care le coordonează; 

(4) Coordonatorul de domeniu prezidează comisia de 

admitere pentru domeniul pe care îl coordonează; 

(5) Coordonatorul de domeniu verifică anual îndeplinirea 

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

obținerea atestatului de abilitare de către conducătorii de 

doctorat din domeniu și semnalează CSUD cazurile în 

care aceste standarde nu sunt îndeplinite; 

(6) Coordonatorul de domeniu coordonează realizarea 

dosarului pentru acreditarea sau pentru evaluarea 

periodică a domeniului de doctorat. 

 

 

   5.  Art. 16. - (1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează 

în şcoli doctorale autorizate provizoriu sau acreditate. 

 (2) Curriculumul unui program de studii universitare de doctorat trebuie 

Se șterg alineatele 8 si 9.  

Se adaugă al (8) nou: 

 
(8) Activitățile din cadrul programului de pregătire 

universitară avansată se predau de către conducătorii de 
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să fie corelat cu cel de la universităţile de prim rang din domeniu, în 

concordanţă cu interesele şi necesităţile naţionale; temele de cercetare 

trebuie să fie relevante la nivel internaţional sau, dacă sunt de interes 

naţional, metodologia şi abordarea lor trebuie făcută la standarde 

internaţionale; rezultatul programelor de studii universitare de doctorat 

trebuie să intre în circuitul internaţional, atât ca vizibilitate, cât mai ales ca 

impact. 

(3) Programele de studii universitare de doctorat ale şcolilor doctorale 

reprezintă continuări, la un nivel superior, ale programelor universitare de 

licenţă şi ale celor de master din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Este interzis ca în curriculumul unui program de studii universitare de 

doctorat să se includă discipline sau module de cunoaştere / capitole de 

curs din cadrul programelor universitare de licenţă sau de master existente 

în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

(4) Disciplinele de specialitate trebuie să cuprindă cele mai noi rezultate 

ştiinţifice obţinute în domeniu de conducătorii de doctorat din 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi pe plan mondial, în vederea 

asigurării perspectivei obţinerii de către studenţi-doctoranzi pe baza 

studiului lor a unor rezultate originale valoroase. 

(5) Cursurile, seminariile sau lucrările aplicative specifice unei anumite 

discipline pot fi realizate în comun pentru mai multe programe de studii 

doctorat, în acord cu prevederile Metodologiei de 

evaluare internă periodică a activității conducătorilor de 

doctorat. 
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universitare de doctorat, promovându-se pregătirea interdisciplinară ca o 

modalitate de stimulare a cercetării ştiinţifice. 

(6) Pentru fiecare disciplină predată în cadrul unei şcoli doctorale sunt 

prevăzute 3-4 ore fizice săptămânal. 

(7) Conţinutul tematic al unei discipline este fixat de titularul cursului. În 

cadrul seminariilor, studenţii-doctoranzi îşi pot prezenta rezultatele 

propriilor cercetări/creaţii artistice. 

(8) Titularii cursurilor care se predau în cadrul şcolilor doctorale sunt 

conducători de doctorat sau profesori universitari cu o relevantă activitate 

didactică şi ştiinţifică, apreciaţi pe plan naţional sau internaţional. 

(9) Activităţile de seminar şi lucrările aplicative/de cercetare pot fi prestate 

de conducători de doctorat, dar şi de cadre didactice universitare sau 

cercetători care nu sunt abilitaţi pentru a conduce studenţi-doctoranzi, însă 

au cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific 

gradul II.  

  6. Art. 27. Se introduc noi alineate, după cum urmează: 

 

(10): Conducătorii de doctorat admiși ca titulari într-una 

dintre școlile doctorale ale IOSUD ULBS au obligația de 

a desfășura o activitate științifică permanentă, care să le 

asigure în mod constant îndeplinirea standardelor 

naționale minimale necesare și obligatorii pentru 

obținerea atestatului de abilitare aflate în vigoare.  
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(11) În Școlile doctorale din cadrul IOSUD-ULBS se 

desfășoară o evaluare internă a concucătorilor de 

doctorat. Evaluara internă se desfășoară conform 

Metodologiei de evaluare internă a școlilor doctorale din 

ULBS (Anexa 4 a acestui Regulament).  

 

 (12) Calitatea de conducător de doctorat în cadrul 

IOSUD-ULBS încetează de drept în următoarele situații: 

a) în cazul conducătorilor de doctorat care au împlinit 

vârsta de 70 de ani și nu mai au doctoranzi în coordonare; 

b) în cazul conducătorilor care, indiferent de vârstă, nu au 

coordonat niciun doctorand timp de 5 ani consecutiv. 

c) în situațiile prevăzute de Metodologia de evaluare 

internă periodică a activității conducătorilor de doctorat. 

 

  7. Art. 34 al (d)  de a solicita consiliului şcolii doctorale, pe baza unor 

motive bine întemeiate, schimbarea conducătorului său de doctorat, în 

conformitate cu prevederile ordinului MEN nr. 651/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților 

 

 

al (q) Aceste ore sunt ore de seminar, laborator şi/sau practică preluate 

din statele de funcţiuni ale specializărilor de studii universitare de licenţă 

şi se normează în statul de funcţii al şcolii doctorale. 

Se modifică și va avea următorul conținut: 

Art. 34 al (d) de a solicita consiliului şcolii doctorale, pe 

baza unor motive bine întemeiate, schimbarea 

conducătorului său de doctorat, în conformitate cu 

ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților 

 

Al (q) se îndepărtează 

 

  8.   

Cap. 9 Structura şi durata studiilor universitare de doctorat; filiere şi 

forme de doctorat 

Se modifică și va avea următorul conținut: 

Cap. 9 Structura şi durata studiilor universitare de 

doctorat și postdoctorat; filiere şi forme de doctorat și 

Armonizarea cu legislația în vigoare 
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postdoctorat 

  9.   Se adaugă două articole noi la finalul capitolului 9 

 

 Art. 46  (1) Programele postdoctorale de cercetare 

avansată:  

a) sunt programe destinate persoanelor care au obţinut o 

diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de 

admiterea în programul postdoctoral; 

b) asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea 

cercetărilor după finalizarea studiilor universitare de 

doctorat;  

c) au o durată de minimum un an;  

d) se pot finanţa de către instituţii publice sau de către 

operatori economici;  

e) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior se 

desfăşoară în cadrul unei şcoli doctorale pe baza planului 

de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi 

aprobat de şcoala doctorală.  

       (2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior, 

programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul 

şcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de 

programe de studii universitare de doctorat. Programele 

postdoctorale pot fi organizate şi în cadrul unităţilor de 

cercetare-dezvoltare.  

     (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe 

baza metodologiei elaborate de instituţia gazdă, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art.47. La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD 

Armonizarea cu legislația în vigoare 
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sau instituţia gazdă acordă un atestat de studii 

postdoctorale. 

 

 

10. Art. 63.  

(5) Prin derogare de la prevederile alineatelor anterioare, pentru anul 

universitar 2019-2020, susținerea tezei de doctorat se poate desfășura și 

online, în conformitate cu prevederile Procedurii aprobate de către Senatul 

universitar. 

(6) Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare 

doctorand în parte, și arhivată la nivelul IOSUD. 

(7) Participarea studenților-doctoranzi la examenele prevăzute la art. 143 

și art. 144 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, care, pe perioada stării de urgență, au urmat 

activitate de învățare și predare în modul online, se realizează în baza 

Procedurii aprobate de către Senatul Universitar. 

 

Se modifică astfel:   

(5) Prin derogare de la prevederile alineatelor anterioare, 

în anunmite situații excepționale reglementate la nivel  

național, susținerea tezei de doctorat se poate desfășura și 

online, în conformitate cu prevederile Procedurii 

aprobate de către Senatul universitar. 

(6) Participarea studenților-doctoranzi la examenele 

prevăzute la art. 143 și art. 144 din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, care, în anunmite situații excepționale 

reglementate la nivel  național, au urmat activitate de 

învățare și predare în modul online, se realizează în baza 

Procedurii aprobate de către Senatul Universitar. 

 

  11. Art. 74. - (1) Şcolile doctorale evaluează periodic, la intervale de 5 ani, 

activitatea conducătorilor de doctorat titulari, pe baza unor proceduri 

elaborate de CSUD ce au ca temei autoevaluarea şi evaluarea colegială 

internă si externă. 

(2) Această evaluare internă a conducătorilor de doctorat titulari va ţine 

cont în special de calitatea rezultatelor obţinute de aceştia în cercetare şi în 

conducerea studenţilor-doctoranzi, precum: 

a) rezultatele cercetării ştiinţifice a conducătorului de doctorat (publicaţii, 

brevete şi alte modalităţi de valorificare a activităţii proprii de cercetare); 

b) rezultatele cercetării ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi conduşi de acest 

conducător de doctorat (publicaţii, brevete şi alte modalităţi de valorificare 

Se modifică și va avea următorul conținut: 

 

Art. 74. - (1) Şcolile doctorale își autoevaluează 

activitatea periodic, la intervale de 5 ani, pe baza unor 

proceduri elaborate de CSUD. 

(2) Autoevaluarea periodică a școlilor doctorale va ţine 

cont în special de calitatea rezultatelor obţinute în 

cercetare: 

a) rezultatele cercetării ştiinţifice a conducătorului de 

doctorat (publicaţii, brevete şi alte modalităţi de 

valorificare a activităţii proprii de cercetare); 
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a activităţii de cercetare a studenţilor-doctoranzi); 

c) alţi indicatori ai activităţii stiinţifice a conducătorului de doctorat 

(participarea în proiecte de cercetare, participarea la conferinţe naţionale şi 

internaţionale, apartenenţa la organizaţii profesionale); 

d) alţi indicatori ai activităţii stiinţifice a studenţilor-doctoranzi conduşi de 

acest conducător de doctorat (participarea în proiecte de cercetare, 

participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, apartenenţa la 

organizaţii profesionale). 

(3) O dată la 5 ani, conducătorii de doctorat sunt supuşi unei evaluări 

externe pe baza unor  proceduri stabilite, la propunerea CNATDCU, prin 

ordin al ministrului educaţiei naționale. Rezultatele acestei evaluări sunt 

publice. 

(4) În urma evaluărilor interne sau externe, şcoala doctorală poate decide 

prelungirea sau retragerea dreptului unui conducător de doctorat de a 

conduce doctorate în cadrul unui program de studii universitare de 

doctorat al scolii doctorale, potrivit regulamentului şcolii doctorale. 

 

b) rezultatele cercetării ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi 

conduşi de acest conducător de doctorat (publicaţii, 

brevete şi alte modalităţi de valorificare a activităţii de 

cercetare a studenţilor-doctoranzi); 

c) alţi indicatori ai activităţii stiinţifice a conducătorului 

de doctorat (participarea în proiecte de cercetare, 

participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, 

apartenenţa la organizaţii profesionale); 

d) alţi indicatori ai activităţii stiinţifice a studenţilor-

doctoranzi conduşi de acest conducător de doctorat 

(participarea în proiecte de cercetare, participarea la 

conferinţe naţionale şi internaţionale, apartenenţa la 

organizaţii profesionale). 

  12. Anexa 1, domeniul Teologie 

Minim 3 lucrări încadrate ”document type” ca ”article” în reviste cotate 

Thomson Reuters – ISI (ScienceCitation Index Expanded și Social 

SciencesCitation Index www.webofknowledge.com), dintre care cel puţin 

una ȋnzona Q1 (roşie, conform UEFISCDI) ori Q2 (galbenă, conform 

UEFISCDI), sau în reviste indexate ISI – Arts&HumanitiesCitation Index 

cu o vechime de cel puțin 5 ani în Web of Science Core Collection, 

conform listelor oficiale UEFISCDI, cele mai recente, la momentul 

aplicării pentru abilitare” 

Se modifică astfel: 

Minim 2 lucrări încadrate ”document type” ca ”article” în 

reviste cotate Thomson Reuters – ISI (ScienceCitation 

Index Expanded și Social SciencesCitation Index 

www.webofknowledge.com), dintre care cel puţin una 

ȋnzona Q1 (roşie, conform UEFISCDI) ori Q2 (galbenă, 

conform UEFISCDI), sau în reviste indexate ISI – 

Arts&HumanitiesCitation Index cu o vechime de cel 

puțin 5 ani în Web of Science Core Collection, conform 

listelor oficiale UEFISCDI, cele mai recente, la 

Armonizarea criteriilor cu criteriile din celelalte 

domenii umaniste. 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


Tel: +40 (269) 216 062 
Fax: +40 (269) 217 

887 

 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 
Sibiu, 550024, România 
e-mail: rectorat@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 
 

momentul aplicării pentru abilitare” 

13.  Se introduce Anexa 4 la Regulamentul de organizare și 

desfășurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul 

ULBS 

„METODOLOGIA 

de evaluare internă periodică a activităţii conducătorilor 

de doctorat” 
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