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1. SCOP 

Regulamentul Şcolii Doctorale UNEFS  (SCDR) stabileşte modul în care este constituit și 

funcționează departamentul, ca structură didactică din cadrul Universității Naționale de Educație 

Fizică și Sport din București și definește activitățile, atribuțiile conducerii și a membrilor săi. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Regulamentul se aplică în cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din 

București, pentru organizarea și desfășurarea activității referitoare la studiile universitare de 

doctorat. 

Prezentul document este un regulament de organizare și funcționare care se aplică în activitatea 

departamentului: ȘCOALA DOCTORALĂ UNEFS.  

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

- LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011-cu modificările și completările 

ulterioare;  

- HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat-cu 

modificările ulterioare;  

- HG nr. 134/2016 completarea Codului  studiilor universitare de doctorat; 

- OUG nr. 92/ 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și 

cercetării; 

- OUG nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării 

științifice; 

- OM 4982/ 2013 privind activitatea de conducere de doctorat; 

-  OM 3131/ ian 2018 includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii 

universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a 

cursurilor de etică şi integritate academică. 

 

4.  DEFINIȚII  

Studiile universitare de doctorat reprezintă al treilea ciclu de învățământ, după licenţă şi master.   

Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al 

Calificărilor. 

Acestea se desfășoară pe baza unui Cod al Studiilor Universitare de doctorat aprobat prin H.G. 

681/2011cu modificările și completările ulterioare.  

În UNEFS, ca instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) se constituie o 

singură şcoală doctorală structurată pe un singur domeniu de știință, cu tematică interdisciplinară, 

care potrivit hotărârii senatului UNEFS din 23.07.2012 este parte componentă a universității.  
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

5.1.Dispoziții generale  

Art. 1 Școala Doctorală UNEFS se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile 

Legii Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale  Hotărârii de 

Guvern nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat-cu modificările ulterioare şi ale 

Cartei Universitare aprobate în sedința Senatului UNEFS din 29.03.2017. 

Art. 2 Școala Doctorală UNEFS funcționează în cadrul IOSUD UNEFS, prin hotărârea 

Senatului universitar din 23.07.2012, Conducător legal al IOSUD UNEFS este  Rectorul.  

Art. 3  Misiunea Școalii Doctorale UNEFS se încadrează în misiunea universității și urmăreşte 

implementarea strategiilor şi politicilor universitare privind dezvoltarea domeniului, dezvoltarea 

resursei umane și abilitarea acesteia cu competențe în realizarea cercetării ştiinţifice, a inovării și 

dezvoltării cunoașterii prin aplicarea creativă a cunoștințelor dobândite în diferite tipuri de 

activități, în acord cu viziunea, misiunea şi politica Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi 

Sport din Bucureşti. 

 

5.2.  Structura Școlii doctorale și relații funcționale 

Art. 4 Şcoala Doctorală UNEFS are structura unui departament, cu activitate într-un singur 

domeniu de doctorat . 

Din structura Școlii doctorale UNEFS  fac parte : 

- conducerea Școlii doctorale; 

- corpul profesoral; 

- studenții doctoranzi; 

- secretariatul școlii. 

Art.5 Resursa umană a Școlii Doctorale este alcătuită din conducătorii de doctorat titulari și 

asociați, precum şi din alte cadre didactice și cercetători, abilitați sau nu, implicați în activități de 

cercetare și /sau predare în cadrul programelor Școlii Doctorale, titulari ai structurilor  UNEFS 

ori ai altor instituții de învățământ superior și /sau de cercetare din țară și străinătate.  

Art.6 (1) Sunt conducători de doctorat la Școala Doctorală UNEFS, toți profesorii universitari 

doctori, care au dobândit această calitate prin ordinul ministrului educației naţionale, fie că sunt 

titulari, fie că sunt asociaţi UNEFS, respectând modificările și completările ulterioare ale 

reglementărilor legale în vigoare. 

 (2) Acceptarea de noi conducători de doctorat în Școala doctorală UNEFS se realizează în 

cazul în care sunt întrunite anumite cerințe: abilitare, îndeplinirea standardelor minimale 

CNATDCU și a standardelor proprii în vigoare; activitate în comisii de îndrumare ale 

doctoranzilor înmatriculați la SCDR; participare activă la acțiunile și activitățile SCDR; 



Universitatea Națională de 

Educație Fizică și Sport din 

București 

Prorectorat 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE A SCOLII DOCTORALE 

UNEFS  

EDIȚIA: 1 

REVIZIA: 1 

 

APROBAT DE SENAT 

DATA: . 28.01.2019 COD UNEFS – R 19 

 

Pagină 5 din 11 

 

participare anuală la Congresul UNEFS cu cel puțin o lucrare științifică; publicare ritmică a unor 

articole în revista Dicobolul. Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal.  

  (3) Calitatea de conducător de doctorat poate fi retrasă în cazuri de încălcare a eticii, 

integrității în cercetare și deontologiei profesionale, pe baza unor analize ale faptelor și dovezilor, 

cu respectarea etapelor prevăzute de lege. 

 (4) În situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să îşi desfăşoare activitatea de 

conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD care organizează doctorat în domeniul 

respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate universitare/Prezidiului 

Academiei Române. Cererea se adresează rectorului universităţii /preşedintelui Academiei 

Române şi trebuie avizată de către directorul școlii doctorale, în calitate de președinte al 

Consiliului Școlii doctorale. Acordul celor două instituţii (IOSUD/IOD) se exprimă pe cererea 

depusă de către conducătorul de doctorat, prin avizul directorului şi cu aprobarea rectorului 

universităţii / preşedintelui Academiei Române. (e) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de 

conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD decât în aceea în care i s-a conferit calitatea de 

conducător de doctorat necesită clarificarea situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii 

implicate (IOSUD/IOD) şi încheierea unui contract individual de muncă cu IOSUD/IOD unde îşi 

va desfăşura activitatea.  

 (5) Conducătorii de doctorat asociaţi ai Școlii doctorale, vor fi remuneraţi în regim de 

plata cu ora pentru activitatea didactică și de îndrumare prestată, după aprobarea de către senatul 

UNEFS a încadrării lor pe un post vacant de profesor universitar, din Statul de funcţiuni și 

personal didactic al școlii doctorale, cu o normă de predare de cel puţin 4 ore convenţionale de 

tip prelegere/ seminar/cercetare pe săptămână.  

 (6) Normarea profesorilor universitari doctori, titulari UNEFS, atestați în calitate de 

conducători de doctorat, se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011. HG 

681/2011 și Metodologia proprie pentru constituirea posturilor didactice și de cercetare din 

statele de funcții și personal didactic.  

 

5.3. Conducerea Școlii Doctorale: 

Art.7 (1) Conducerea Școlii Doctorale este constituită din Consiliul Școlii Doctorale și directorul 

Școlii Doctorale.  

(2) Conducerea SCDR se constituie prin alegeri directe și secrete, conform Metodologiei de 

alegeri în vigoare. Mandatul conducerii nou alese este de 4 ani. 

Art.8 (1) Consiliul Școlii Doctorale este asimilat consiliului departamentului, iar directorul Școlii 

Doctorale este asimilat directorului de departament [HG 681/2011 art.14(1)].  
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(2) Consiliul SCDR este compus din 7 membri dintre care: 3 cadre didactice alese prin vot direct 

și secret dintre titularii școlii, 2 studenți doctoranzi aleși prin vot direct și secret dintre toți 

studenții doctoranzi, 2 personalități științifice din domeniul relevant. 

Art.9  Prorectorul responsabil cu activitatea didactică are drept atribuţii și coordonarea activității 

din cadrul studiilor de doctorat, iar legătura şi comunicarea cu cei interesaţi sau angrenaţi în 

această activitate se realizează prin intermediul serviciului specializat din cadrul secretariatului.  

Art.10. (1) Departamentul SCDR este subordonat prorectoratului UNEFS, CA și Senatului.  

 (2) Pentru realizarea misiunii UNEFS și activităților specific SCDR colaborează cu toate 

departamentele didactice UNEFS, administrative, DCRE, cu CCI, CCOC, CFDP ș.a din cadrul 

universității și cu facultăți și centre din universități partenere. 

  

5.4. Activități ale Școlii doctorale UNEFS:      

Art.11  

(a) Elaborarea regulamentelor, metodologiilor și procedurilor, ca: 

Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale UNEFS; 

Procedură privind constituirea Școlii Doctorale UNEFS ; 

Procedură privind aplicarea regulamentului pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii;  

Metodologia de elaborare a statelor de funcţii şi personal didactic; 

Regulamentul Consiliului Școlii Doctorale; 

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat; 

Regulament privind admiterea la studii universitare de licenţă, la studii universitare de masterat 

și la studii universitare de doctorat; 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat în domeniul „Știința Sportului și Educației Fizice „anul universitar 2017 – 2018; 

Procedură de aplicare a metodologiei pentru concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat ; 

Metodologie de admitere a românilor de pretutindeni Facultatea de Educație Fizică și Sport, 

Facultatea de Kinetoterapie, Școala Doctorală; 

Procedură privind confirmarea locului obținut prin concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat;  

Procedură privind exmatricularea și reînmatricularea studenților ciclul al-III-lea - sudii 

universitare de doctorat; 

Procedură privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare și susținere publică a tezei de 

doctorat în vederea acordării titlului de doctor; 

Procedură privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat; 

Ghid pentru elaborarea tezei de doctorat;  
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Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale în domeniul știința 

sportului și educației fizice; 

Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare; 

(b) Elaborează modelul contractului – cadru de studii doctorale; 

(c) Elaborează Planurile de învățământ;  

(d) Statele de funcții și personal; 

(e) Fișele de discipline;  

(f) Tipizate. 

 

 Art. 12 Organizarea  concursului de admitere la studiile universitare avansate de doctorat. 

Art. 13 Organizarea/realizarea/evaluarea programului de pregătire universitară avansată, cu o 

durată de 3 luni cumulate (1 sem = 30 credite); conducătorul de doctorat stabilește împreună cu 

Consiliul Școlii Doctorale sesiunea de examene,  comisiile de examinare, comisiile pentru 

susținerea rapoartelor de progres, comisiile pentru susținere publică a tezelor. 

 

5.5.Consiliul Școlii doctorale 

Art. 14  Atribuțiile Consiliului Școlii doctorale sunt reglementate de Legea Educației Naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Codul studiilor universitare de doctorat, 

Carta UNEFS și regulamentul propriu. Astfel, Consiliul Școlii doctorale: 

- emite, pe baza votului majoritar, hotărâri care vizează perimetrul său de competenţă. 

Orice hotărâre care depăşeşte sfera competenţelor sale este nulă de drept şi de fapt.  

- analizează și hotărăște, în privința cererilor de afiliere a noilor conducători de doctorat, 

componența corpului profesoral necesar organizării și desfășurării activității didactice și 

de evaluare, a comisiilor de îndrumare/student doctorand, a comisiilor de evaluare la 

concursul de admitere, de susținere a proiectelor și rapoartelor de cercetare științifică; 

- aprobă înmatricularea și exmatricularea studenților doctoranzi; 

- analizează și aprobă ariile tematice de cercetare, tema unică de cercetare/proiectele 

individuale ale coordonatorilor de doctorat, titlurile tezelor de doctorat propuse de 

doctoranzi și admise de comisiile de evaluare a proiectelor de cercetare; 

- avizează componenţa comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat; 

- avizează documentele necesare organizării și desfășurării întregii activități și le prezintă 

prorectorului UNEFS spre avizare ( Metodologia pentru concursul de admitere; Statul de 

funcții și personal; Metodologie de normare / studii universitare de doctorat; Structura 

anului universitar / studii universitare de doctorat etc.) 

- avizează documentele de analiză și raportările privind activitatea școlii și a cadrelor 

didactice conducătoare de doctorat; 

- avizează standardele proprii Școlii doctorale UNEFS privind abilitarea;  
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- avizează standardele proprii UNEFS privind calitatea, cu referire la activitățile Școlii 

doctorale; 

- avizează documentele necesare evaluării Școlii doctorale. 

 

5.6.Directorul Școlii doctorale 

Art..15. (1) Directorul Școlii doctorale realizează managementul şi conducerea operativă a 

departamentului, ajutat de Consiliul Școlii doctorale. 

(2) Directorul Școlii doctorale are următoarele atribuţii: 

- răspunde de realizarea activităţilor din planurile de învăţământ, de managementul 

cercetării şi al calităţii în departament, precum şi de managementul financiar al 

departamentului; 

- răspunde de evaluarea periodică, de formarea şi motivarea personalului didactic; 

- elaborează Statul de funcţii și personal, pe care îl supune spre dezbatere și aprobării 

succesive Consiliului Școlii doctorale, Consiliului de administrație și Senatului UNEFS ; 

- elaborează fişele individuale ale posturilor împreună cu fiecare cadru didactic, respectând 

normativele în vigoare; 

- coordonează şi supraveghează buna funcţionare a tuturor activităţilor didactice şi 

ştiinţifice desfăşurate în cadrul școlii; 

- face propuneri de persoane pentru abilitare și le supune aprobării Rectorului; 

- face propuneri pentru comisiile de abilitare, în vederea organizării și desfășurării 

susținerii tezelor de abilitare. Propunerile sunt supuse succesiv aprobării Consiliului 

Școlii doctorale  și Senatului; 

- evaluează şi face propuneri pentru evidenţierea cadrelor didactice şi de cercetare din 

Școala doctorală; 

- prezidează şedinţele de departament și ale Consiliului Școlii doctorale; 

- reprezintă Școala doctorală în relație cu conducerea UNEFS și celelalte structuri ale 

universității;   

- nominalizează persoanele implicate în programul de pregătire avansată; 

- -    organizează evaluarea proiectelor individuale de cercetare științifică; 

- -   stabilește componența comisiile de evaluare ale proiectelor de cercetare și o supune 

avizării Consiliului Școlii doctorale; 

- - organizează sesiuni de susținere a rapoartelor de progres și ia măsuri pentru asigurarea  

condițiilor necesare presusținerilor  tezelor de doctorat în cadrul Școlii Doctorale;  

- - ia măsuri pentru informarea coordonatorilor științifici asupra rezultatelor analizelor de 

similitudine; 

- supune spre aprobarea consiliului, componența comisiilor pentru susținerea publică a 

tezelor și o supune aprobării Prorectorului desemnat cu coordonarea activității doctorale.  
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5.7. Atribuțiile  membrilor Școlii doctorale UNEFS:  

- - elaborează toate documentele necesare privind activitatea didactică, de cercetare și 

activitatea Școlii doctorale; 

- - îndrumă doctoranzii admiși și înmatriculați / conducător de doctorat; 

-  studiază documentele referitoare la învățământ, studii de doctorat, evaluare, ierarhizare, 

ș.a.  

- răspunde în scris la solicitările privind exprimarea punctelor de vedere asupra diferitelor 

aspecte ale activității/ programelor de studii; 

- studiază toate tezele de doctorat programate pentru presusținere și își exprimă opiniile în 

cadrul ședinței respective; 

- nominalizează persoanele pentru constituirea comisiilor de îndrumare și a comisiilor de 

susținere publică a tezelor de doctorat; 

- propune arii, direcții și tematică de cercetare științifică; 

- inițiază colaborări cu universități, centre de cercetare, mediul socio-economic și  alte 

instituții; 

- elaborează și propune proiecte de cercetare științifică; 

- diseminează și valorifică rezultate ale cercetărilor desfășurate; 

- promovează viziunea și valorile UNEFS și implicita ale școlii doctorale 

Art. 16: Secretariatul Școlii Doctorale asigură și oferă informații corecte și complete privind 

programele de studii universitare de doctorat. Secretariatul transmite spre persoana responsabilă 

cu coordonarea și cu aprobarea activității IOSUD informațiile care vor fi publicate pe internet.  

 

6. RESPONSABILITĂȚI 

- Responsabil proces – Rectorul; 

- Validează componența  Consiliul Școlii Doctorale - Senatul UNEFS; 

- Verifică regulamentul - CEAC; 

- Avizează / retrage regulamentul – Prorectorul;  

- Aprobă regulamentul - Senatul , Rectorul; 

- Coordonează aplicarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare 

de doctorat -  Prorectorul; 

- Impune aplicarea regulamentului SCDR- Consiliul Școlii doctorale; 

- Asigură resurse pentru aplicarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de doctorat – directorul SCDR; 

- Aplică regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat - 

directorul SCDR; 

- Redactează raportul anual și formulează propuneri privind îmbunătățirea activității Școlii 

Doctorale –directorul SCDR. 
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7. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 17. Prezentul regulament  a fost aprobat în sedința Senatului din 26.09.2018, completat și 

aprobat în ședința Senatului din 28.01.2019. Întră în vigoare începând cu data de 29.01.2019.  

 

8. LISTA DE DIFUZARE 

 

1. Rectorat 

2. Prorector 

3. Școala Doctorală 

4. Facultatea de Educație fizică și Sport  

5. Facultatea de Kinetoterapie  

6. Secretariatul Universităţii 

7. Direcţia Generală Administrativă 

8. Direcţia Financiar - Contabilitate 

9. Serviciul Organizare Resurse Umane și Salarizare 

10. Oficiul Juridic 
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