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1. SCOP 
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Scopul acestei fișe este de a descrie activitatea membrilor comisiilor de îndrumare a 

doctoranzilor, monitorizarea activității acestora și armonizarea cu cea a coordonatorului 

științific, în vederea asigurării calității serviciilor de sprijin profesional și științific oferit 

pentru desfășurarea studiilor de doctorat, conform legii.  

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

 

Fișa este folosită în Școala Doctorală din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și 

Sport din București, pentru evidența modalităților de implicare a membrilor comunității 

academice în activitatea Școlii doctorale pentru pregătirea de specialiști în domeniul Știința 

sportului și educației fizice, transfer de competențe, realizarea misiunii asumate. Se vizează 

astfel ameliorarea parcursului calitativ al vectorilor: conducător doctorat – doctorand – 

comisie îndrumare, în atingerea obiectivelor specifice. 

 

3. CADRU DE REFERINȚA 

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică; 

- Legea 100/2018 pentru aprobarea OUG nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) 

din OUG nr. 96/2016; 

 - HG nr. 134/02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de 

 doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011; 

-HG nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al  specializărilor   / 

programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru 

anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 04.04.2017; 

- HG nr. 915/2017 privind modificarea anexei la HG nr. 1418/2006 pentru aprobarea 

metodologiei de evaluare externă a standardelor de referință și a listei indicatorilor de 

performanță a ARACIS; 

- OUG  nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei; 

- OMENC nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și  

utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii  

universitare de doctorat, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările  

științifice; 

- OMECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi 

obligaţiilor studentului; 

- OM 5403/2018 privind stabilirea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în 

evaluare; 

- Carta Universitară a UNEFS / ediția 2017; 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat / 
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2017. 

 

4. DOMENIUL DE ACTIVITATE 

 

(1) Comisia de îndrumare completează/ armonizează activitatea științifică a conducătorului 

de doctorat și a studentului – doctorand. 

(2) În activitatea lor, membrii comisiei de îndrumare aplică principiile: transparenței, al 

egalității de șanse și de gen, al nediscriminării și pe cel al eticii și deontologiei în 

cercetarea științifică. 

(3) Studiile universitare de doctorat sunt organizate în Școala Doctorală acreditată, care 

funcționează în cadrul UNEFS - instituție organizatoare de studii doctorale (IOSUD), 

care trebuie să asigure nivelul calitativ al studiilor de doctorat și respectarea prevederilor 

legale. Studentul – doctorand beneficiază și de aportul unei comisii de îndrumare, 

formată din alți trei membri care pot face parte din echipa de cercetare a 

conducătorilor de doctorat şi care pot fi cadre didactice şi de cercetare afiliate sau 

neafiliate Şcolii Doctorale.  

(4) Conducătorul științific propune componența comisiei, care este avizată de Consiliul 

Școlii Doctorale, de prorectorul cu atribuții privind activitatea la nivel de doctorat și 

aprobată de Senatul UNEFS. 

(5) Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare, se normează 

potrivit Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat și a Metodologiei de normare și constituire a posturilor didactice, aprobată 

anual de Senatul UNEFS. 

 

5. MOD DE LUCRU 

 

(1) Membrii comisiei de îndrumare, la solicitarea conducătorului de doctorat și a 

studentului – doctorand contribuie la parcursul științific corect al studentului – 

doctorand în realizarea cercetării știinţifice proiectate și aprobate de Consiliul științific 

al universității. 

(2) Fiecare dintre membrii comisiei de îndrumare întocmește fișe individuale în care 

consemnează activităţile desfăşurate cu studenţii – doctoranzi pe care îi îndrumă.  

(3) Fiecare dintre membrii comisiei îndrumă studentul – doctorand prin activitate directă, 

față în față, în cabinete, laboratoare sau prin poștă electronică, participări la workshop-

uri și la alte activități. 

(4) Fiecare dintre membrii comisiei de îndrumare recomandă surse bibliografice, modele de 

studiat, oferă sprijin în accesul la aparate și echipamente, teste etc., după caz. 

(5) Membrii comisiei de îndrumare participă la realizarea și analiza Rapoartelor de progres 

nr. 1,2 și 3 ale studenților doctoranzi, la pregătirea conținutului tezei și la presusținerea 

acesteia în departamentului Școlii Doctorale. 

(6) Fiecare dintre membrii comisiei de îndrumare este obligat să studieze teza depusă în 

vederea programării presusținerii în Școala doctorală. 
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(7) Teza de doctorat este prezentată în departamentul Școlii Doctorale; după această 

presusținere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare 

decid depunerea oficială a tezei și organizarea susținerii publice dacă s-au realizat 

coretările, completările, eventualele restructurări, în funcție de recomandări. 

(8) Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor comisiei de 

îndrumare se includ în „ dosarul de doctorat”. 

(9) Comisia de îndrumare participă la susținerea publică a tezei de doctorat. 

 

6. RESPONSABILITĂȚI / Niveluri ierarhice – Funcții de conducere 

 

Senatul 

Universității 

Rectorul 

Universității 

Prorector Reprezentant 

CEAC 

Responsabil 

proces 

Director 

Școala 

Doctorală 

Director 

DMC 

- aprobă 

procedura; 

- aprobă 

reviziile 

procedurii. 

- aprobă 

procedura; 

- impune 

aplicarea 

procedurii. 

- verifică, 

modifică, 

avizează 

procedura; 

- monitorizează 

aplicarea 

procedurii. 

- elaborează, 

verifică 

procedura.  

- întocmește, 

difuzează, 

modifică, 

retrage 

procedura.   

- aplică 

procedura. 

 

 

7. LISTA DE DIFUZARE 

 

1. Rectorat 

2. Prorectorat 

3. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

4. Facultatea de Kinetoterapie 

5. Școala Doctorală  

6. Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională   

7. Secretariatul Universităţii 

8. Direcţia Generală Administrativă 

9. Direcţia Economică 

10. Serviciul Organizare Resurse Umane și Salarizare 

11. Oficiul Juridic 
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