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PREAMBUL  

Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative:  

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

ulterioare;  

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

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

OUG 96/2016; 

• HG nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat-cu modificările ulterioare;  

• 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  1418/2006 pentru aprobarea 

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

performanță a ARACIS; 

• HG nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 

2018-2019; 

• HG nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 

2018-2019; 

• OUG nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

• OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației 

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

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

științifice și pentru modificarea unor acte normative; 

• OUG nr. 92/ 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului şi 

cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 

devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013; 

• OMECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studentului; 

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

http://lege5.ro/Gratuit/gqydaojvgi/hotararea-nr-580-2014-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar
http://lege5.ro/Gratuit/gqydaojvgi/hotararea-nr-580-2014-privind-aprobarea-nomenclatorului-domeniilor-si-al-specializarilor-programelor-de-studii-universitare-si-a-structurii-institutiilor-de-invatamant-superior-pentru-anul-universitar
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• OMENCȘ 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; 

• OMENCS nr. 5825/2016 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state 

este aplicat în procedura de recunoaștere a actelor de studii obținute în străinătate;  

• OM nr. 5921/2016 privind recunoașterea de către instituțiile de învățământ superior, 

respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România a 

calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar, 

acreditate din străinătate; 

• OM nr. 5923/2016 recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau 

într-un domeniu profesional, obținute în străinătate; 

• OM 3473/2017 privind aprobarea metodologiei de primire la studii și școlarizare a 

cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 publicat în MO nr.233/ aprilie 

2017;  

• OM nr. 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 procesului de obținere a atestatului de 

abilitare / 20.12.2016; 

• Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

I. ASPECTE GENERALE  

Art. 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă al treilea ciclu de învățământ, după licenţă şi 

master.  

El are ca scop dezvoltarea ştiinţei domeniului, dezvoltarea resursei umane și abilitarea acesteia cu 

competențe în realizarea cercetării ştiinţifice și inovării, aplicării creative în diferite tipuri de 

activități a cunoștințelor dobândite. Misiunea este corelată cu cea a universității și se referă la 

optimizarea resursei umane, capabilă de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate, aplicarea creativă 

a sistemului cunoştinţelor ştiinţifice proprii, în formarea prin cercetare, pentru cercetare-

dezvoltare - inovare, în vederea îmbunătăţirii performanţelor umane.  

Studiile universitare de doctorat, ciclul al III-lea de studii universitare, permit dobândirea unei 

calificări de nivel 8 din EQF/CEC și CNC (LEN nr.1/2011 art. 158(1))  
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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.  

Instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat numai 

în domeniile în care au primit aprobare pentru această calitate.  

UNEFS, ca instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) îşi asumă 

răspunderi sporite, speciale, atât în planul conţinutului, cât şi în planul organizării, desfășurării și 

finalizării activităților prevăzute de lege pentru fiecare etapă a acestor studii.  

Art. 2. Potrivit Legii nr. 1 / 2011, art.158(6) în UNEFS, ca instituţie organizatoare a studiilor 

universitare de doctorat în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, se organizează două 

tipuri de programe de studii universitare doctorale:  

a) doctorat ştiinţific;  

b) doctorat profesional.  

Art. 3. Activitatea specifică ciclului al III-lea de învățământ - doctorat, în UNEFS se desfășoară 

în cadrul Școlii doctorale.  

Conducerea acesteia este constituită din consiliul școlii doctorale și directorul școlii doctorale. 

Consiliul școlii doctorale este asimilat consiliului departamentului, iar directorul școlii doctorale 

este asimilat directorului de departament [HG 681/2011 art.14(1)].  

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. 4. Componenţa Școlii doctorale este alcătuită din conducătorii de doctorat titulari UNEFS și 

asociați, precum şi din alte cadre didactice și cercetători 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.5 (1) În scopul dezvoltării şi perfecţionării studiilor doctorale, periodic, la propunerea 

conducerii şcolii doctorale, senatul UNEFS înaintează către ministerul de resort  propuneri pentru 

abilitarea unor noi conducători de doctorat din rândul specialiştilor domeniului, care au titlul de 

Doctor în Educaţie Fizică şi Sport, după ce solicitarea acestora a fost avizată de către prorectorul 

responsabil cu coordonarea activităţii doctorale.  
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(2) Abilitarea pentru conducere de doctorat în cadrul şcolii doctorale UNEFS se poate face numai 

pentru domeniul Știinţa Sportului şi Educației fizice.  

Candidații la examenul de abilitare trebuie să facă dovada deţinerii titlului de Doctor în Educaţie 

fizică şi sport şi îndeplinirii standardelor proprii UNEFS, elaborate pe baza legislaţiei în vigoare 

şi a standardelor minimale aprobate de C.N.A.T.D.C.U. Standardele de abilitare vor fi superioare 

standardelor de promovare pentru obținerea titlul didactic de profesor universitar. 

II. ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

Art. 6. Programele de studii universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul 

IOSUD UNEFS prin școala doctorală.  

Programul de doctorat se derulează numai în cadrul școlii doctorale sub coordonarea unui 

conducător de doctorat și cuprinde:  

a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul școlii doctorale;  

b) un program individual de cercetare științifică sau de creație și performanță sportivă.  

Durata programului de doctorat este de 3 ani.  

În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 

ani, cu aprobarea senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat și în limita 

fondurilor disponibile [LEN nr. 1/2011art.159(3)]. 

Durata studiilor de doctorat poate fi mai scurtă de 3 ani pentru acei candidaţi înscrişi la doctoratul 

profesional, care şi-au încheiat la termenele prevăzute, obligaţiile planului de pregătire 

universitară avansată, obţinând rezultate foarte bune şi care demonstrează prin publicaţii (cărţi, 

articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI și/sau recunoscute CNCSIS, activităţi ştiinţifico- 

metodice etc.) că au început cercetarea ştiinţifică legată de teza de doctorat, înainte de intrarea în 

programul doctoral. O astfel de situaţie trebuie demonstrată de către doctorand, confirmată de 

către conducătorul ştiinţific şi aprobată de către prorectorul responsabil cu coordonarea activității 

doctorale.  

Art. 7. (1) Persoanele admise şi înmatriculate la studii universitare de doctorat, au pe perioada 

acestei activităţi calitatea de student - doctorand. Aceasta, este atestată prin legitimaţie nominală 

emisă sub semnătura directorului școlii doctorale, care-i conferă doctorandului apartenenţa la 

comunitatea universitară, cu toate drepturile şi îndatoririle rezultate din Legea Educației 
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Naționale nr.1/2011, din HG 861/2011 Codul studiilor universitare de doctorat și prezentul 

regulament privind această calitate.  

(2) Conform, Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), persoanele 

înscrise/admise și înmatriculate, trebuie să își exprime acordul în scris (declarația de 

consimțământ )  privind prelucrarea și folosirea datelor cu caracter personal, în scopul îndeplinirii 

prevederilor din contractele de studii, actele adiționale și a prezentului regulament. 

Art. 8. (1) Fiecare doctorand îşi desfăşoară pregătirea sub îndrumarea unui conducător ştiinţific 

sau în co-tutelă. Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 15 studenți - 

doctoranzi aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat.  

(2) Doctoranzii care au început studiile doctorale până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, își 

pot finaliza aceste studii sub îndrumarea aceluiași coordonator ştiințific. Finalizarea studiilor, 

inclusiv a tezei, se poate realiza sub îndrumarea aceluiași coordonator, până la 70 ani sau care 

după împlinirea vârstei de 65 ani a devenit asociat al școlii doctorale UNEFS și are prin lege 

dreptul de a-și îndruma studenții până la finalizarea studiilor.  

(3) Pentru îndrumarea doctoranzilor se constituie o comisie de îndrumare, din alți 3 membri, 

stabilită de către coordonatorul științific și/sau compusă din coordonatori de doctorat sau cadre 

didactice / cercetători care fac parte din echipa de cercetare a coordonatorului științific respectiv.  

(4) Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma 

consultării cu studentul-doctorand, înainte de începerea programului de cercetare științifică.  

Art. 9. Activităţile proprii programului de pregătire prin studii universitare avansate ale 

doctoranzilor, precum şi programul de cercetare ştiinţifică și ale celorlalte activități prevăzute de 

lege, se desfăşoară sub autoritatea Școlii doctorale din cadrul IOSUD UNEFS în conformitate cu 

prezentul regulament și a contractului de studii .  

Art.10. Doctorandul poate solicita, pe baza unor motive temeinice, întreruperea activității, sau 

prelungirea acesteia. Întreruperile și prelungirile, însumate, nu pot depăși o perioadă totală de 2 

ani. Întreruperile / prelungirile se fac cu aprobarea senatului universitar la propunerea 

conducătorului de doctorat și în limita fondurilor disponibile [LEN nr. 1/2011art.159(3)]. 

Condițiile în care acestea se pot produce sunt menționate și în contractul de studii  doctorale. 

Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit, potrivit contractului 

de studii universitare de doctorat și eventualele acte adiționale la acesta,  studentul-doctorand mai 
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are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 2  ani pentru a finaliza și susține public teza. 

Depășirea acestui termen, conduce în mod automat la exmatricularea sa.  

Prelungirea studiilor sau întreruperea lor în cuantum de maximum 2 ani, se stabilesc prin acte 

adiționale la contractul de studii universitare semnat la începutul acestora.  

Art. 11. Doctorandul îşi poate desfăşura activităţile de doctorat (evaluări, rapoarte ştiinţifice, 

elaborare teză, susţinere teză) în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională 

(franceză, engleză) la cerere, conform legislației în vigoare, prezentului regulament și a 

contractului de studii, cu acordul conducătorului ştiinţific, al consiliul școlii doctorale și 

aprobarea prorectorului cu atribuții în acest sens. În luarea deciziei, consiliul școlii doctorale, 

trebuie să analizeze dacă programul de doctorat elaborat în limba română, este compatibil cu o 

astfel de derulare şi dacă potenţialul UNEFS, solicitat în această direcţie, este suficient pentru a 

asigura un control riguros, în plan ştiinţific, a întregii activităţi. Modalităţile concrete de derulare 

vor fi cuprinse în contractul de studii doctorale.  

Art. 12. Studiile universitare de doctorat se pot desfășura și în cotutelă, caz în care studentul – 

doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat 

din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, sau sub îndrumarea concomitentă 

a 2 conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între 

instituțiile organizatoare implicate.  

Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din 

aceeași IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu, conform legii, regulamentelor și 

procedurii aprobate de Senatul UNEFS. 

În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător de doctorat principal. Studentul-

doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea 

activității de cercetare a acestuia.  

Art. 13. La cererea motivată a studentului-doctorand, consiliul școlii doctorale poate decide 

schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau 

contractuale asumate de către acesta, ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare 

dintre conducătorul de doctorat și studentul-doctorand.  

Consiliul Școlii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alineatul 

precedent, precum și în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat o 

perioadă mai îndelungată de timp (6 luni).  
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La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul școlii doctorale, va avea în vedere, 

prioritar, necesitatea ca studentul–doctorand să poată finaliza programul de studii universitare de 

doctorat și aria de competențe a acestuia.  

Art. 14. (a) Sunt conducători de doctorat la Școala doctorală UNEFS, toți profesorii universitari 

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

titulari, fie că sunt asociaţi UNEFS.  

 (b) Dreptul de a desfășura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai în 

domeniul pentru care s-a conferit această calitate și într-o singură IOSUD / IOD, potrivit art. 1(2) 

din OM 4982/2013.  

(c) Un conducător de doctorat poate să își desfășoare activitatea de conducere de doctorat în 

cadrul IOSUD/ IOD unde i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat (art. 2(1) din 

OM4982/2013).  

III. CONCURSUL de ADMITERE  

Art. 15. (1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat, este procesul de selecție a 

candidaților pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand pe care conducerea școlii 

doctorale decide să o propună spre ocupare la un moment dat. Pozițiile vacante se anunță pe baza 

cifrei de școlarizare constituită conform LEN nr.1/2011, HG 681/ 2011 și HG 131/2018 pentru 

fiecare conducător de doctorat.  

Selecția candidatului la doctorat pentru o poziție vacantă, este realizată de către conducătorul de 

doctorat care coordonează o comisie special constituită și supervizează respectiva poziție.  

În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai 

după obținerea avizului favorabil al consiliului școlii doctorale și cu aprobarea prorectorului cu 

atribuții în acest sens.  

(2) Conținutul și forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat 

prin consultare cu, consiliul școlii doctorale.  

Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai 

absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din țară sau din străinătate.  

(3) Școlile doctorale asigură transparența procedurilor de selecție și admitere la doctorat, a 

criteriilor de evaluare, a standardelor solicitate candidaților, iar acolo unde este cazul, a 
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tematicilor de studiat, precum și garantarea accesului la aceste informații, inclusiv prin publicarea 

pe internet.  

Art. 16. Concursul de admitere este compus din 2 (două) etape:  

1) admiterea la studii universitare avansate de doctorat, compusă din 2 (două) probe care se 

susțin sub formă orală :  

- examen de competenţă lingvistică1 într-o limbă de circulaţie internaţională, eliminatoriu, cu 

apreciere prin calificativele admis/respins. Acest examen poate fi susţinut de regulă în limba 

franceză/engleză. Calificativul ”admis” permite candidatului continuarea concursului și 

prezentarea la proba următoare a concursului de admitere. 

1Candidații care dețin atestate / certificate de competență lingvistică (tip Toffel, Cambridge, 

DELF,ș.a.) beneficiază de recunoașterea acestora și echivalarea cu examenul de competenţă 

lingvistică   

- examen de specialitate care constă în evaluarea cunoștințelor în domeniul Ştiinţa Sportului și 

Educației Fizice, pe baza unei tematici stabilite de către conducătorii de doctorat, avizată de 

consiliul școlii doctorale și aprobată de prorectorul desemnat cu coordonarea activității doctorale  

2) Evaluarea proiectelor individuale de cercetare științifică. Aceasta va fi planificată după 

parcurgerea programului de studii avansate. Evaluarea proiectelor de cercetare științifică, parte 

integrantă a concursului de admitere,  ca a II-a etapă, se realizează în cadrul unor dezbateri 

organizate de școala doctorală, de către o comisie constituită la propunerea conducătorului de 

doctorat, avizată de către consiliul școlii doctorale și aprobată  de către prorectorul desemnat cu 

coordonarea activității doctorale. Aprecierea se face prin calificative ”admis/respins”; 

calificativul ”admis” dă dreptul doctorandului să parcurgă programul de cercetare științifică care 

se finalizează cu susținerea publică a tezei.  

Art. 17. (1) La înscrierea în concurs, candidatul depune un dosar personal cu actele necesare 

conform cerințelor legii.  

(2) Toate actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt prezentate în Metodologia 

proprie școlii doctorale UNEFS și aduse la cunoștința candidaților prin serviciul secretariat și 

site-ul școlii doctorale.  

Art. 18. Probele de examen se desfășoară în fața unei comisii de examinare, compusă din cel 

puțin 3 membri.  
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Fiecare component al comisiei de examinare apreciază prestaţia candidatului cu o notă întreagă. 

Nota finală de concurs este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de către 

componenţii comisiei, calculată de preşedintele acesteia, iar catalogul de concurs cu notele 

membrilor comisiei şi cu nota finală (media notelor) se semnează de către toţi membrii comisiei.  

Media minimă de promovare este 8,00(opt).  

Art.19. (1) Sunt declaraţi admişi candidaţii, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, până la 

completarea locurilor (de la buget sau cu taxă) scoase la concurs pentru conducătorul de doctorat 

respectiv.  

(2) În caz de egalitate a mediilor obținute, pentru ultimul loc, departajarea se va efectua după 

criteriile înscrise în Metodologia proprie de admitere a școlii doctorale.  

Art. 20. Rezultatele concursului de admitere se afişează în cel mult 48 ore de la încheierea 

acestuia, la sediul central UNEFS și pe site –ul școlii doctorale. În liste vor fi înscrişi candidaţii 

admişi şi respinşi, pe conducători ştiinţifici şi nota finală a fiecăruia cu menţiunea: buget/taxă.  

Art. 21. Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţie în termen de 5 zile de la comunicarea 

rezultatului. Aceasta poate fi luată în considerare dacă prin ea se demonstrează vicii de procedură 

legală în desfăşurarea concursului, sau abateri de la deontologia profesională din partea 

examinatorilor.  

Contestaţiile se adresează directorului școlii doctorale şi se analizează de comisia de contestații 

numită prin decizia Rectorului, la propunerea consiliului școlii doctorale. Comisia are obligația să 

cerceteze faptele relatate în contestaţie şi să încheie un raport scris, în care să se precizeze clar 

dacă respectiva contestaţie este admisă, iar în acest caz, ce măsuri de corectare se impun.  

Concluziile comisiei privind admiterea/respingerea contestaţiei se afişează în termen de 10 zile 

de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.  

Art. 22. (1) Repartizarea locurilor buget / taxă , fiecărui conducător de doctorat, se face fără 

discriminare ţinându-se cont de următoarele criterii:  

- număr total al locurilor scoase la concurs (buget / taxă);  

- opțiunea fiecărui conducător de doctorat;  

- încărcătura didactică și științifică;  

- număr total al doctoranzilor aflați în program (diferite etape) /conducător de doctorat.  
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(2) Repartizarea locurilor se propune de către directorul școlii doctorale, se avizează de către 

consiliul acesteia și se aprobă de către prorectorul desemnat cu coordonarea activității doctorale.  

Art. 23. Numărul comisiilor de admitere şi componenţa nominală a acestora, se stabileşte în 

funcţie de numărul total al locurilor scoase la concurs, de numărul candidaţilor înscrişi și de 

propunerile conducătorilor de doctorat, se avizează de către consiliul școlii doctorale și se aprobă 

de prorectorul cu atribuții în acest sens. Pe baza avizării şi a aprobării, Rectorul emite o decizie 

privind numărul comisiilor și componența acestora. De regulă, concursul se organizează separat, 

pentru numărul de locuri repartizate fiecărui conducător și într-un grafic stabilit în consens cu toți 

conducătorii de doctorat, astfel:  

• pentru examenul de competență lingvistică comisia este formată din 3 cadre didactice UNEFS;  

• pentru examenul de specialitate comisia este formată din 5 persoane (din UNEFS și universităţi 

partenere din țară și străinătate):  

- 1 preşedinte - conducătorul de doctorat;  

- 4 membri - profesori doctori coordonatori de doctorat și profesori doctori / conferenţiari 

doctori, care nu conduc doctorat.  

Art. 24. Validarea concursului de admitere se face pe rând de către consiliul școlii doctorale, 

prorectorul cu atribuții în acest sens și senat, iar decizia de înmatriculare este emisă de către 

Rector într-un termen, care nu depăşeşte, de regulă, luna octombrie.  

Art.25. După finalizarea procedurii de admitere, înmatriculare și semnare a contractului de studii 

universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada 

desfășurării programului de doctorat.  

Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către IOSUD sau oricare dintre partenerii IOSUD UNEFS 

(conform contractului de studii) ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă 

determinată.  

Statul de funcțiuni și de personal didactic al școlii doctorale poate conține și posturi vacante astfel 

încât studenții doctoranzi care predau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de 

doctorat să fie plătiți în regim de plata cu ora.  

IV. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ÎN CADRUL CICLULUI DE DOCTORAT ÎN 

DOMENIUL ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

Art. 26. (1) Doctoratul în Ştiinţa Sportului și Educației Fizice organizat la cele două tipuri 

(doctorat ştiinţific și doctorat profesional) se derulează prin următoarele forme:  
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► învățământ cu frecvenţă (IF), conform LEN nr.1/2011art.140(4) și HG 681/2011art.43(1);  

► învățământ cu frecvență redusă (IFR), conform HG nr. 18/2015 și HG nr. 131/2018.  

(2) Student doctorand la IF  poate fi orice cetățean  român din România, rezident în UE, în alte 

state non UE și alți cetățeni străini. 

    Student doctorand la IFR poate fi orice cetățean  român  din România, orice cetățean român cu 

domiciliul sau  locul de muncă în străinătate și orice cetățean din UE sau alte state non UE pe 

cont propriu valutar. 

(3) Prezența efectivă necesară studentului-doctorand la IF, stabilită în consens de către 

conducătorii de doctorat din UNEFS și aprobată în Consiliul școlii doctorale este de 75% la 

activitățile frontale și de 25% la activitățile individuale/ discipline, aferente studiilor avansate, 

care se vor realiza prin modalități convenite cu conducătorul fiecărui doctorand și șefii de 

discipline.  

(4) Prezența efectivă necesară studentului-doctorand la IFR, stabilită în consens de către 

conducătorii de doctorat din UNEFS și aprobată în Consiliul școlii doctorale este de 25% la 

activitățile „frontale” și 75% pe platforma de eLearning, activități specifice secțiunii alocate 

studiilor de doctorat. 

Art. 27. Programul de studii doctorale (3 ani / 6 semestre) are două componente succesive, după 

cum urmează:  

- programul de pregătire universitară avansată, cu o durată de 3 luni cumulate (1 semestru – 30 

credite);  

- programul de cercetare ştiinţifică, cu o durată de 5 semestre – 150 credite. 

Art. 28. Programul de pregătire universitară avansată se realizează pe durata unui semestru (12 

săpt./semestru cumulate) pentru ambele tipuri de doctorat. La realizarea lui participă conducătorii 

de doctorat şi alte cadre didactice, cercetători şi experţi din UNEFS sau personal asociat, având 

cel puţin gradul de conferențiar universitar şi titlul de doctor.  

Art. 29. Nominalizarea persoanelor implicate în programul de pregătire avansată, este propusă de 

directorul școlii doctorale în urma consultărilor cu conducătorii științifici și decanii celor două 

facultăți. Lista persoanelor implicate în programul de pregătire avansată se propune anual de 

către consiliul școlii doctorale și este aprobată de către prorectorul desemnat cu, coordonarea 

activității de doctorat și senatul UNEFS.  
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Propunerile de nominalizare a persoanelor implicate în procesul didactic, trebuie să îndeplinească 

standardele minimale stabilite pentru școala doctorală și cerințele privind compatibilitatea lor cu 

cerinţele derulării şi conţinutul programului.  

Art. 30. Modul de structurare/desfăşurare a programului se stabileşte înaintea începerii anului 

universitar (după încheierea concursului de admitere) şi se aprobă de către senat, o dată cu 

aprobarea structurii anului universitar / toate ciclurile de învățământ.  

Art. 31. Pregătirea doctoranzilor se realizează conform planului de învăţământ elaborat prin 

consultarea conducătorilor de doctorat şi a altor specialişti ai domeniului, sub coordonarea 

prorectorului cu responsabilități în acest sens.  

Planul de învăţământ avizat de către consiliului școlii doctorale și prorectorul desemnat cu 

coordonarea activității de doctorat se aprobă de către senat. Acelaşi plan poate fi aplicat mai 

multor promoții succesive, dacă este considerat compatibil pentru calitatea pregătirii.  

Art. 32. (1) Planul de pregătire universitară avansată / un semestru poate avea un pachet de 

discipline comun pentru doctoratul ştiinţific şi cel profesional.  

(2) Planul de învăţământ conţine pachete de discipline care deschid direcţii specifice fiecărui tip 

de doctorat, astfel:  

a) stimulează/susţin asimilarea/ aprofundarea unor cunoştinţe înalte şi creează premisele unei 

cercetări ştiinţifice avansate, originale, cu elemente noi pentru ştiinţa domeniului (în cazul 

doctoratului ştiinţific);  

b) promovează cunoştinţe ştiinţifice de mare actualitate care susţin/sprijină în mod preponderent 

obţinerea performanţelor motrice şi sportive, cunoștințe care pot fi implementate la nivel 

naţional;  

 (3) Pachetele de discipline opționale oferă compatibilizarea cu proiectul unic de cercetare al 

școlii doctorale UNEFS.  

Art. 33. Pachetele de discipline vor fi astfel constituite, încât să permită doctoranzilor un traseu 

cu opţiuni individuale, care să le asigure competenţe în vederea elaborării proiectului de cercetare 

propriu, potrivit tipului de doctorat ales şi specificităţii preocupărilor pentru tematica 

respectivului proiect, în vederea elaborării tezei.  

În principiu, din conţinutul pachetelor de discipline cuprinse în planul de învățământ, doctorandul 

alege un număr minim, stabilit odată cu elaborarea planului. Acesta va putea fi 
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modificat/armonizat după caz, astfel încât să fie sustenabil pentru abordări problematice şi care să 

acopere şi opţiunile doctoranzilor.  

Art. 34. Planul de pregătire avansată cuprinde 19 ore fizice / săptămână: cursuri, seminarii şi 

lucrări de laborator, aplicații.  

Conţinutul şi derularea planului de învăţământ asigură/stimulează pregătirea interdisciplinară, 

atât prin perimetrul problematic al fiecărei discipline, cât şi prin cooptarea, la aceeaşi temă de 

predare/dezbatere, a unor specialişti din domeniile înrudite: pedagogie, fiziologie, psihologie, 

biochimie ş.a.  

Art. 35. O parte din activitatea didactică proprie fiecărei discipline se poate desfăşura în mediul 

sportiv, mediul şcolar, în unități/centre de recreere și petrecere a timpului liber, în unităţi şi centre 

de refacere după efort, de recuperare după diverse patologii (ortopedico-traumatice, neurologice, 

reumatologice etc.), în mediu competiţional sau în cadrul cluburilor sportive/centrelor de 

pregătire olimpică sau a loturilor sportive reprezentative. Modul de desfăşurare şi volumul orelor 

alocate în acest scop se stabilesc la începutul semestrului de studiu de către consiliul școlii 

doctorale UNEFS la propunerea directorului școlii doctorale şi sunt aprobate de către prorectorul 

desemnat cu coordonarea activității de doctorat.  

Propunerile care vor fi avansate trebuie să fie rezultatul consultării conducătorilor de doctorat 

implicaţi şi a cadrelor didactice de predare a respectivelor discipline din plan.  

Art. 36. Numărul disciplinelor care trebuie frecventate de către un doctorand, urmate de evaluare, 

este de șase (trei obligatorii și trei opționale).  

Aprecierea se va realiza prin acordarea de calificative : ”foarte bine”, ”bine”, ”satisfăcător”, 

”nesatisfăcător”. Calificativul ”nesatisfăcător” determină prezentarea la o nouă evaluare.  

Al doilea calificativ de ”nesatisfăcător” determină parcurgerea unui Modul individualizat de 

pregătire complementară. La finalizarea acestui modul doctorandul poate susţine a treia 

prezentare la disciplina respectivă. Al treilea calificativ ”nesatisfăcător” atrage automat 

exmatricularea din programul de studii doctorale.  

Admiterea doctoranzilor la evaluare/disciplina nepromovată, a treia oară, este condiţionată de 

obţinerea calificativului "admis" la Modulul individualizat de pregătire complementară.  

Art. 37. În planul de învăţământ pot fi incluse și stagii de aplicaţie într-un cuantum armonizat cu 

tema de cercetare și tipul de doctorat.  
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Planul de învăţământ include şi numărul de ore de pregătire individuală. Obiectivele și sarcinile 

acestei pregătiri individuale sunt stabilite de către conducătorul de doctorat pentru fiecare 

doctorand în parte. Această pregătire vizează completarea volumului de cunoştinţe, prin studiu 

individual, privind: Pregătirea individuală, vizează completarea volumului de cunoștințe prin:  

- elaborarea unor proiecte de cercetare în domeniul sportului de performanţă, profilaxiei și 

terapiei prin mişcare, educaţiei fizice, competiţiei sportive, activităților recreative și de timp liber, 

olimpismului modern etc.;  

- identificarea unor surse financiare pentru susţinerea unor proiecte de cercetare în Știința 

Sportului și Educației Fizice;  

- perfecţionarea procesului de monitorizare a calităţii privind propria activitate, cât şi în 

activitatea echipei/colectivului din care face parte.  

Art. 38. Disciplinele cuprinse în planul de învățământ au alocate ore și credite conform 

Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS); 1credit (ECTS) = 30 h (pregătire frontală 

și studiu individual).  

Acumularea integrală a numărului de credite alocat / disciplină dă dreptul doctorandului să 

acceadă la evaluare la disciplina respectivă.  

Programarea evaluărilor are loc în perioade distincte stabilite prin consultarea conducătorilor de 

doctorat și înscrise în structura anului universitar aprobată de senatul UNEFS.  

Art. 39. Evaluarea doctoranzilor se face de către o comisie formată din cel puţin 3 membri, în 

care intră obligatoriu cadrul/cadrele didactice de predare la disciplina respectivă, alături de 

conducătorul de doctorat. Responsabilitatea programării, organizării şi desfășurării evaluării 

revine conducătorului de doctorat, care este şi preşedintele comisiei. 

Evaluarea doctorandului la disciplinele din plan, în cadrul examenului oral se materializează în 

calificative. 

Pentru promovarea disciplinei este necesară obţinerea calificativului minim „satisfăcător”. 

Art. 40. Doctorandul care nu a promovat în prima încercare disciplina de studiu respectivă, mai 

poate susţine încă o dată examenul, la o dată stabilită de către conducătorul de doctorat în 

consens cu membrii comisiei de evaluare. 

Dacă după două prezentări, doctorandul nu promovează una sau mai multe discipline, va 

parcurge un modul individualizat de pregătire complementară, urmând să dobândească dreptul de 
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a se prezenta a treia oară. Dacă nici a treia oară nu obţine calificativ de promovare, doctorandul 

va fi exmatriculat, iar reluarea programului se poate face numai printr-un nou concurs de 

admitere. 

Doctorandul care nu s-a prezentat la examen din motive bine întemeiate poate fi reprogramat la o 

dată propusă de către conducătorul de doctorat,cu acordul directorului, cu avizarea consiliului 

școlii doctorale şi cu aprobarea prorectorului desemnat cu coordonarea activității de doctorat. 

Art. 41. Calificativul la examenul susţinut se stabileşte de către membrii comisiei prin consens. 

Comisia de examinare este numită de către consiliul școlii doctorale la propunerea directorului 

școlii doctorale pe baza consultării cu conducătorii de doctorat și aprobată de către prorectorul 

desemnat cu coordonarea activității de doctorat. 

Art. 42. Doctorandul nemulţumit de rezultatul evaluării se poate adresa pe rând consiliului școlii 

doctorale și comisiei de etică,senatului. 

Acestea, în baza unei justificări scrise din partea doctorandului, pot solicita membrilor comisiei 

de examinare explicaţii privitoare la modul desfăşurării examenului. În eventualitatea constatării 

unor vicii de procedură, se poate propune anularea examenului respectiv şi refacerea acestuia. 

Situaţia este analizată de senatul UNEFS, care hotărăşte printr-un vot majoritar anularea 

examenului. Într-un astfel de caz se reia procedura examinării doctorandului în cauză, cu o nouă 

comisie, din care va face parte în continuare conducătorul ştiinţific al respectivului doctorand. 

Art. 43. Doctoranzii, absolvenţi ai domeniului de ierarhizare Educaţie Fizică şi Sport, aflaţi în 

programul de pregătire universitară avansată, vor frecventa, dacă se consideră necesar, la 

propunerea conducătorului de doctorat 1-2 discipline din programele de master, derulate în cadrul 

facultăţilor din UNEFS .  

Art. 44. Doctoranzii, absolvenţi ai altor domenii de ştiinţă, aflaţi în programul de pregătire 

universitară avansată, vor frecventa, dacă se consideră necesar, la propunerea conducătorului de 

doctorat, 2-4 discipline de studiu din programele de master, derulate în cadrul facultăţilor din 

UNEFS.  

Doctoranzii în cauză trebuie să promoveze disciplinele frecventate în aceleaşi condiţii ca și 

cursanţii de drept ai programelor respective. Propunerile conducătorului de doctorat sunt supuse 

aprobării consiliului școlii doctorale, după care devin obligatorii pentru studentul-doctorand 

respectiv.  
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Art. 45. Disciplinele stabilite sunt cuprinse în programul individual de pregătire al doctorandului, 

iar nepromovarea lor atrage nepromovarea în întregime a programului de pregătire universitară 

avansată. Numărul maxim de prezentări la examen, în vederea promovării unei discipline din 

programul complementar este de trei.  

Art. 46. Programarea perioadelor și organizarea evaluării la nivelul studiilor doctorale este de 

competenţa directorului școlii doctorale. Avizarea programului de evaluare este de competența 

consiliului școlii doctorale şi se aprobă de către prorectorul responsabil cu activitatea didactică.  

Art. 47. La dosarul fiecărui doctorand se ataşează planul de învăţământ parcurs de acesta şi o fişă 

cu rezultatele obţinute la fiecare disciplină în parte cu semnăturile membrilor comisiei de 

evaluare.  

Art. 48. Perioadele de evaluări sunt comune, ca termene şi durate pentru cele două tipuri de 

doctorat.  

Art.49. Doctorandul elaborează pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, 

Proiectul programului de cercetare ştiinţifică.  

Tema proiectului se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul în 

cauză.  

Aceasta se înscrie într-o fişă specială semnată de cei doi, care se ataşează la dosarul 

doctorandului înainte de susţinerea proiectului.  

Art. 50. Temele proiectelor de cercetare se vor încadra în perimetrul tematicii generale de 

cercetare ştiinţifică din UNEFS și a temei unice a școlii doctorale. În acest scop, consiliul școlii 

doctorale organizează la fiecare început de an universitar, dezbateri/consultări cu participarea 

membrilor acesteia, a conducătorilor de doctorat, a profesorilor și conferențiarilor universitari 

implicați în activitatea doctorală şi a factorilor de conducere din UNEFS, pentru a se stabili 

cadrul tematic al proiectelor de cercetare din programul de studii universitare doctorale, în 

conformitate cu politica instituţională şi cu disponibilităţile logistice ale cercetării ştiinţifice din 

locația proprie și/sau a partenerilor.  

Art. 51. Proiectul programului de cercetare ştiinţifică este susţinut de către doctorand într-o 

perioadă comună pentru cele două tipuri de doctorat, cuprinsă în structura anului universitar.  

Art. 52. Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, având drept preşedinte conducătorul de 

doctorat. Componenţa comisiilor este avizată de consiliul școlii doctorale la propunerea 
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directorului și aprobată de către prorectorul responsabil cu activitatea doctorală cu cel puţin 48 de 

ore înainte de începerea evaluării.  

Art. 53. În urma evaluării şi promovării doctorandului în programul de cercetare științifică, în 

funcţie de conţinutul proiectului şi de eventuale limite ale domeniului de cercetare în care s-a 

consacrat conducătorul de doctorat, la sugestia acestuia, comisia poate propune candidatului şi 

conducerii școlii doctorale schimbarea conducătorului ştiinţific. La rândul său, consiliul de 

administrație, la sesizarea prorectorului responsabil cu activitatea doctorală, poate propune 

senatului schimbarea conducătorului de doctorat. În toate aceste cazuri, senatul UNEFS 

analizează şi hotărăşte.  

Art. 54. În oricare altă situaţie prevăzută de lege, privind posibilitatea ori necesitatea schimbării 

conducătorului ştiinţific, în timpul programului de cercetare, doctorandul trebuie să obţină avizul 

favorabil al celor doi conducători de doctorat, a căror activitate și competențe trebuie să fie 

compatibile cu tema de cercetare a doctorandului în cauză. Aprobarea solicitării este de 

competenţa senatului.  

Art. 55 : (1) Proiectul programului de cercetare  științifică este evaluat  prin calificativul  

ADMIS/RESPINS. 

 (2) Consiliul școlii doctorale UNEFS  analizează  rezultatele  evaluării  proiectelor și le supune 

aprobării prorectorului responsabil cu  activitatea  doctorală, pe cele care au primit  calificativul  

ADMIS. 

Acestea o dată acceptate devin, în același timp teme pentru realizarea tezelor de doctorat. 

   Art. 56: Proiectele  programului de cercetare  științifică cu, calificativ RESPINS se vor reface 

în termen de cel mult 30 zile și vor fi susținute din nou în fața comisiei. 

Art. 57. Doctoranzii al căror proiect de cercetare a fost acceptat, devenind astfel temă pentru 

realizarea tezei de doctorat, debutează în activitatea de cercetare şi elaborare a tezei, perioadă 

care durează 5 semestre.  

Art. 58. Programul de cercetare este, de regulă, structurat pe 3 intervale, astfel încât să permită 

doctorandului prezentarea a 3 rapoarte anuale de progres.  

Prezentarea rapoartelor spre dezbatere, are loc în cadrul școlii doctorale, cu participarea 

doctoranzilor aflaţi în programul de cercetare şi posibila prezenţă a cadrelor didactice membre în 

comisiile de îndrumare / fiecare doctorand în parte și alte cadre didactice / cercetători, implicați 

în activitatea doctorală.  
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În vederea prezentării rapoartelor, pot fi organizate şi „sesiuni speciale” la nivelul universității.  

Art. 59. Programarea sesiunilor de prezentare a rapoartelor se avizează de către consiliul școlii 

doctorale și se aprobă de către prorectorul care răspunde de activitatea doctorală, la propunerea 

directorului acesteia. Directorul elaborează propunerile pe baza solicitărilor scrise adresate de 

către fiecare conducător de doctorat. În cazuri speciale, convingător argumentate în scris, 

doctoranzii pot susţine rapoartele anuale în afara sesiunii programate, la o dată propusă de 

conducătorul de doctorat avizată de consiliului școlii doctorale și aprobată de prorectorul cu 

atribuții în acest sens. 

Art. 60. Conducătorul de doctorat întocmeşte împreună cu fiecare doctorand aflat în programul 

de cercetare ştiinţifică, planul activităţilor acestuia pentru fiecare semestru, etapă a studiilor 

doctorale. 

Pe lângă problematica cercetării ştiinţifice, planul va conţine şi temele rapoartelor anuale şi datele 

aproximative (luna) ale prezentării lor. Acestea se supune avizării consiliului școlii doctorale și se 

aprobă de către prorectorul desemnat cu coordonarea activității doctorale, în termen de cel mult 

30 zile de la acceptarea programului de cercetare. 

Art.61. Rapoartele anuale de progres cuprind aspecte din activitatea doctorală și rezultate 

intermediare ale programului de cercetare științifică. Structura acestuia este stabilită în  consens 

de către toți conducătorii de doctorat, avizată de Consiliul școlii doctorale și aprobată de 

prorectorul cu atribuții în acest sens. Volumul acestora se situează între 40-50 pagini. Ele se 

predau la secretariatul școlii doctorale, cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii, cu avizul favorabil al 

conducătorului de doctorat, în 5 exemplare îndosariate. 

Art. 62. În cazul unui aviz nefavorabil, dacă raportul nu este acceptat pentru prezentare şi 

dezbatere, urmează ca doctorandul să-l refacă și să obţină un alt termen de prezentare. 

În cazul reprogramărilor se va urmări  ca între prezentări să existe un termen de cel puţin 3 

săptămâni. Termenul de prezentare a rapoartelor nu poate depăşi termenul stagiului de cercetare 

de 5 semestre. Cazurile speciale sunt analizate de către consiliul școlii doctorale care formulează 

un punct de vedere și solicită decizia senatului UNEFS. 

Art. 63.Rapoartele anuale de progres sunt prezentate în faţa unei comisii formată de regulă din : 

►conducătorul de doctorat –preşedinte; 

►2-4membri (membri ai comisiei de îndrumare și / sau alți profesori universitari/conferenţiari 

universitari doctori sau cercetători ştiinţifici gr.I/gr.II, care deţin titlul de doctor). 
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Aceştia sunt propuşi de către conducătorul de doctorat, avizaţi de consiliul școlii doctorale, şi 

aprobaţi de către prorector, astfel încât să acopere cu propriile competenţe ştiinţifice problematica 

raportului anual. 

Art. 64. Comisia sintetizează într-un scurt rezumat concluziile care s-au desprins pe parcursul 

prezentării şi în cadrul dezbaterilor privind nivelul ştiinţific al raportului, acurateţea şi 

veridicitatea datelor/informaţiilor, gradul de îndeplinire a sarcinilor cercetării, precum şi 

recomandări pentru doctorandul în cauză.  

Art. 65. Rezumatul respectiv este înscris în fişa „tip” intitulată Proces-verbal încheiat cu ocazia 

susținerii raportului anual, elaborată de către secretariat.  

Fişa tip, semnată de membrii comisiei, se returnează secretariatului școlii doctorale de către 

preşedintele comisiei. Ea se ataşează la dosarul doctorandului.  

Art. 66. Doctorandul poartă întreaga răspundere pentru autenticitatea conţinuturilor raportului 

elaborat, acesta având obligația să redacteze și să semneze o declarație în acest sens; 

conducătorul de doctorat poartă întreaga răspundere pentru calitatea raportului avizat favorabil 

spre a fi prezentat spre dezbatere.  

Aprecierile din timpul dezbaterilor consemnate în „Fişa tip” vor fi luate în considerare la 

întocmirea referatului final de acceptare a tezei spre a fi susţinută public şi de asemenea, la 

acordarea calificativului tezei de către preşedintele comisiei.  

Art. 67. Prezentarea raportului de către doctorand durează de regulă între 20-30 minute. Urmează 

apoi întrebări şi răspunsuri la întrebările adresate doctorandului, dezbateri şi concluzii. În funcţie 

de numărul doritorilor să participe la dezbatere, preşedintele comisiei poate limita timpul alocat 

fiecărui vorbitor, astfel încât dezbaterea în jurul unui raport să nu depăşească o oră.  

V. ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT  

Art. 68. Tema tezei de doctorat se avizează de consiliul școlii doctorale şi se aprobă de 

prorectorul desemnat cu coordonarea activității doctorale, o dată cu acceptarea proiectului 

programului de cercetare ştiinţifică.  

Art. 69. Doctorandul poate solicita schimbarea titlului tezei de doctorat până în momentul 

finalizării acesteia în vederea susținerii publice [HG 861/ 2011 art.65 (4)].  
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Corectarea pe parcurs a eventualelor imperfecţiuni din formularea titlului tezei de doctorat poate 

fi admisă cu avizarea consiliului școlii doctorale și cu aprobarea prorectorului desemnat cu 

coordonarea activității doctorale, dacă nu schimbă conţinutul programului.  

Art. 70.(1) Teza de doctorat este o lucrare originală, având drept autor studentul-doctorand.  

(2) Structura tezei de doctorat este stabilită conform prezentului regulament, astfel: cuprins, lista 

abrevierilor, tabelelor, figurilor, introducere, stadiul cunoașterii și motivația alegerii temei, 

contribuții proprii, concluzii, bibliografie, anexe.  

Toate acestea sunt incluse în 2-3 părți ale tezei și un număr de capitole necesar și suficient pentru 

tratarea aspectelor care decurg din tema de cercetare.  

Partea I, de fundamentare teoretică și metodologică nu trebuie să depășească 1/3 din numărul 

total de pagini al tezei.  

Părțile a II-a și a III-a (după caz) prezintă aspecte, demersuri de cercetare, rezultate obținute la 

cercetarea preliminară /complementară și respectiv în cercetarea de bază, interpretarea lor, 

concluzii, direcții și posibilități de valorificare, bibliografie.  

Se recomandă ca pentru doctoratul profesional să se elaboreze teze în 2-3 părți, în funcție de 

temă, iar pentru cel științific în 3 părți.  

(3) Anexele se pot prezenta în același volum cu teza sau în volum separat, în funcție de numărul 

de pagini. Fiecare anexă trebuie să aibă număr și titlu și să se regăsească printre referințele din 

teză.  

(4) Textul tezei și al anexelor se va procesa computerizat în Times New Roman, corp de literă 14, 

spațiere la 1 rând, pe coală albă format A4, numai față, margini de 2,5 cm dreapta, sus, jos și 3 

cm stânga.  

Paginarea se face începând cu 1 după cuprins, în continuare până la final; anexele se paginează 

separat, începând cu 1 de la anexa 1.  

(5) Teza finală cuprinde 200 pagini ( ± 10) și este prezentată într-un volum cu coperte cartonate.  

(6) Cel puțin 60% din numărul total de pagini care tratează aspecte legate de problematica temei 

să fie din domeniul doctoratului.  

(7) După caz, teza va menţiona pe prima pagină interioară egida, grantul sau sponsorizarea, va fi 

însoţită de anexe legate în același volum/separat, CD-uri, DVD-uri sau alte materiale doveditoare.  
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Se recomandă ca menţiunile bibliografice să fie făcute la subsolul fiecărei pagini în cauză, iar 

bibliografia exhaustivă, cu cel puţin 150 de titluri (dintre care 2 treimi din domeniu, în legătura 

cu tema),  să fie redactată conform uzanţelor academice şi APA și prezentată la sfârşitul 

volumului. Excepţiile vor fi motivate în scris şi aprobate de către consiliul școlii doctorale.  

Art. 71. Doctoranzii vor depune o dată cu teza de doctorat, rezumatul acesteia, constituit în 

volum separat de 1/10-1/4 din volumul tezei, într-un număr de cel puţin 25 exemplare, în limba 

română. Acestea vor fi distribuite de secretariatul școlii doctorale, unor personalităţi ale 

domeniului, federaţiilor sportive naţionale, inspectoratelor şcolare, ş.a., o dată cu programul 

susţinerii publice a tezei de doctorat în cauză.  

Sinteza tezei (7-9 pagini) redactată în limba română și limba engleză va fi publicat pe site-ul 

școlii doctorale UNEFS cu cel puţin 20 zile înainte de data susţinerii publice a tezei de doctorat.  

În vederea acceptării tezei de către conducătorul de doctorat, a aprobării programării şi susţinerii 

publice a tezei de doctorat, trebuie realizate următoarele acţiuni în termenele precizate:  

a) Teza de doctorat se depune în format electronic, și după caz, în format printat la secretariatul 

școlii doctorale. Școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program 

recunoscut de CNATDCU; școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program 

dezvoltat la nivel național privind detecția de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în 

„dosarul de doctorat”. 

b) Depunerea la serviciul secretariat al școlii doctorale se consideră data la care teza primește 

număr de înregistrare și pusă la dispoziția celor interesați spre consultare;  

c) Directorul școlii doctorale dispune măsuri de studiere şi analizare a conţinutului tezei de către 

membrii școlii doctorale, cu prioritate și alte cadre didactice cu titlul de doctor pot studia și 

analiza teza.  

d)Durata studierii tezei să se încadreze între minimum 2 săptămâni și maximum 8 săptămâni.  

e) Cel mai târziu, la expirarea termenului de 8 săptămâni, directorul școlii doctorale are obligația 

să creeze condiţiile necesare susținerii tezei în cadrul școlii doctorale. Totodată creează condițiile 

avizării tezei respective de către colectivul școlii doctorale.  

f) La acțiunea de avizare trebuie să contribuie/participe 2/3 din membrii titulari ai școlii doctorale 

și comisia de îndrumare. După această presusținere, care poate fi publică, conducătorul de 

doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii 
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publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor comisiei de 

îndrumare se includ în „dosarul de doctorat”. 

g) În vederea avizării de către colectivul școlii doctorale, directorul acesteia poate solicita 

doctorandului să prezinte colectivului teza (sau partea proprie de cercetare), într-o formă 

organizată. Durata prezentării acordată doctorandului se situează între 20-30 minute, doctorandul 

fiind obligat să răspundă la întrebările adresate de auditoriu, în cadrul sesiunii de întrebări și 

răspunsuri de după prezentare.  

h) Persoanele prezente fac aprecieri asupra conţinutului lucrării şi îşi pot exprima părerea cu 

privire la posibilitatea susţinerii publice a acesteia.  

i) În cazul avizării nefavorabile, directorul școlii doctorale propune reluarea procedurii, după ce 

constată că s-au operat corectările, modificările și restructurările recomandate cu ocazia 

prezentării anterioare și teza în formă nouă are avizul conducătorului de doctorat.  

Termenul alocat refacerii tezei/modificărilor solicitate în școala doctorală nu poate fi mai mare de 

6 luni de la expirarea duratei maxime prevăzută de lege.  

Propunerea de reluare a procedurii se prezintă Consiliului școlii doctorale, împreună cu o scurtă 

analiză a situației tezei în discuție.  

Art. 72. Avizul școlii doctorale este unul consultativ și trebuie să reprezinte părerea majorităţii 

membrilor. Avizul se dă prin vot direct și deschis.  

Art. 73. Discuţiile legate de avizarea tezei sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei. După 

avizarea de către colectivul școlii doctorale, directorul înscrie în fişa tip însoţitoare, tipul avizării 

şi semnează la locul indicat. Fişei respective i se ataşează copia după procesul-verbal al şedinţei 

semnat de cei prezenţi și raportul privind analiza de similitudine.  

Art. 74. Teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul școlii doctorale, în format 

tipărit, 5 exemplare, cu acordul conducătorului scris pe teză și în format electronic, împreună cu 

rezumatul tezei de doctorat în 20 de exemplare  și CV-ul doctorandului; secretariatul școlii 

doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de 

studii universitare de doctorat.   

Art. 75. Odată cu depunerea tezei de către candidat la secretariat, confirmată de conducătorul 

ştiinţific, în cel mult două săptămâni, conducătorul ştiinţific face propuneri privind componenţa 

comisiei de evaluare în vederea susţinerii publice a tezei. În absenţa propunerilor conducătorului, 
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aceste propuneri vor fi făcute de către prorectorul cu responsabilități în coordonarea activității 

doctorale .  

Art. 76. Comisia pentru susţinerea publică a tezei se supune avizării consiliului școlii doctorale și 

aprobării prorectorului desemnat cu coordonarea activității doctorale, în cel mult o lună.  

Art. 77. Preşedintele comisiei este propus de către prorector. Președintelui comisiei îi revine 

sarcina organizării corespunzătoare a lucrărilor pregătitoare şi a susţinerii publice, în 

conformitate cu prevederile legale şi regulamentare.  

Art. 78. Referenţii oficiali sunt numiţi din rândul specialiştilor în domeniu, cu titlul de doctor şi 

cu funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II.  

Sunt asimilaţi calităţii de specialist în E.F.S., următoarele categorii:  

• licenţiaţi în E.F.S. cu titlul ştiinţific de doctor în E.F.S.;  

• licenţiat în domeniu înrudit – doctor în E.F.S.;  

• licenţiat în E.F.S. – doctor într-un domeniu înrudit.  

Art.79. Având în vedere posibile abordări interdisciplinare în cadrul temelor de doctorat, în 

funcţie de extensia acestora, pot fi propuşi în calitate de referenţi oficiali cadre 

didactice/cercetători ştiinţifici din domeniile înrudite.  

Art. 80. Din cei trei referenţi oficiali, doi trebuie să fie licenţiaţi şi doctori în Educație Fizică și 

Sport.  

Art. 81. Teza de doctorat depusă la secretariatul școlii doctorale, va fi transmisă în maximum 

două săptămâni referenţilor oficiali, însoţită de decizia de numire în comisia de susţinere publică, 

sub semnătura Rectorului UNEFS.  

Art. 82. (1) Referenţii oficiali au datoria ca în maximum o lună de la primirea tezei, să elaboreze 

referatul oficial şi să transmită secretariatului școlii doctorale cele două documente.  

(2) Referatele întocmite trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale:  

• să prezinte analiza pe ansamblu a tezei şi apoi a fiecărei părţi în parte (cu menţiuni pozitive şi 

negative, după caz);  

• să precizeze proporţia şi calitatea cercetării ştiinţifice efectuată de către autor și prezentată în 

teză, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor;  
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• să precizeze elementele de noutate şi originalitate;  

• să precizeze elementul cel mai semnificativ care dă identitate şi nota de personalitate a tezei;  

• să evalueze contribuţia personală a doctorandului la tema de cercetare respectivă;  

• să conțină în final acordul / dezacordul pentru susținerea publică a tezei evaluate;  

(3) Aprecierea finală, pe baza susținerii publice a tezei, a rapoartelor anuale și a referatelor 

oficiale ale membrilor comisiei de evaluare, în urma deliberărilor se decide prin acordarea unuia 

dintre calificativele :”excelent”, ”foarte bine”, ”bine”, ”satisfăcător”, ”nesatisfăcător” [ cf. HG 

861/2011 art.68 (1)].  

(4) În cazul atribuirii calificativului ”nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele 

de conținut care urmează să fie refăcute/completate în teza susținută și apreciată astfel și solicită 

o nouă susținere publică a acesteia [ HG 861/2011 art.68 (4)]. A doua susținere publică a tezei are 

loc în fața aceleiași comisii de doctorat, ca în cazul primei susțineri. În cazul în care și la a doua 

susținere publică se obține calificativul ”nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar 

studentul-doctorand este exmatriculat.  

Art. 83. În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, preşedintele comisiei studiază referatele 

oficiale şi în raport de aprecierile existente, informează în scris candidatul şi conducătorul de 

doctorat.  

Art.84. În cazul întocmirii unui referat nerelevant, preşedintele comisiei poate solicita refacerea 

acestuia într-un interval de 2 săptămâni.  

Dacă solicitarea preşedintelui comisiei este refuzată de către referentul în cauză, se va proceda la 

înlocuirea sa din comisie, cu avizul consiliului școlii doctorale și aprobarea prorectorului 

desemnat cu coordonarea activității doctorale. În acest caz se emite o altă decizie a Rectorului 

UNEFS cu noua componență a comisiei de evaluare.  

Art. 85. (1) Referenţii oficiali sunt remuneraţi de UNEFS conform legii, dacă îşi îndeplinesc 

misiunea asumată, în condiţiile impuse de acest Regulament.  

Prin asumarea misiunii se înţelege acceptarea deciziei Rectorului privind calitatea lor de referenți, 

confirmată prin semnătura de primire a tezei spre evaluare.  

(2) Pentru o prestaţie integrală, în conformitate cu prezentul Regulament, referentul oficial, 

indiferent de locul său de muncă, va fi remunerat 100% privind drepturile băneşti legale, în 

termen de o lună de la data încheierii susţinerii publice a tezei.  
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(3) Pentru alcătuirea corespunzătoare a referatului, dar absentarea de la susţinerea publică, 

referentul va fi remunerat cu 50% din drepturile băneşti prevăzute pentru o prestaţie integrală.  

(4) Realizarea necorespunzătoare a referatului şi refuzul de refacere a acestuia, atrag după sine 

neplata activităţii de evaluare a tezei.  

Art. 86. În cazul în care, unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza 

de doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută în timp util pentru a se încadra în 

durata legală a programului de doctorat. Pentru această situaţie, preşedintele comisiei stabileşte 

de comun acord cu, conducătorul de doctorat timpul necesar (max. 1 an) pentru refacerea tezei, 

iar decizia lor se supune avizării consiliului școlii doctorale și aprobării prorectorului desemnat 

cu coordonarea activității doctorale.  

Art. 87. Teza de doctorat refăcută se depune la secretariatul școlii doctorale, cu acordul 

conducătorului de doctorat înscris pe teză. În continuare, se reia procedura iniţială de evaluare de 

către referenţii oficiali din comisia care a fost aprobată și a evaluat prima dată teza.  

Aceştia pot să-şi menţină (în funcţie de modificările tezei) referatul anterior, ori să elaboreze altul 

nou. De regulă, între cele două momente, al respingerii tezei şi al acceptării ei pentru susţinere, 

componenţa comisiei nu se va schimba. Schimbarea componenţei comisiei din cauze obiective, 

se poate produce la propunerea preşedintelui comisiei cu avizul consiliului școlii doctorale și cu 

aprobarea prorectorului desemnat cu coordonarea activității doctorale. În cazul schimbării 

componenței comisiei de evaluare se emite altă decizie a Rectorului UNEFS.  

Art. 88. Dacă după refacere, teza tot nu îndeplineşte exigenţele comisiei, fiind din nou 

neacceptată, ca nesatisfăcătoare, doctorandul este exmatriculat din programul de doctorat. Acesta 

poate urma un nou program, în urma unui nou concurs de admitere, cu recunoaşterea unor 

activități din programul anterior, la recomandarea conducătorului de doctorat.  

Art. 89. Teza de doctorat acceptată de referenții oficiali pentru a fi susţinută având referate 

favorabile, poate fi programată pentru susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului de doctor în 

domeniul Educație fizică și Sport/ Științele motricității umane/Știința Sportului și Educației 

Fizice.  

Art. 90.    Data susținerii publice a tezei de doctorat se propune de către fiecare conducător de 

doctorat pentru doctoranzii săi. Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de 

doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere publică se 

depune la secretariatul școlii doctorale cu minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă 

pentru susținere.  
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Școala doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de zile 

calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Acesta va include în mod obligatoriu data, 

locația și ora susținerii, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum și locul unde textul 

integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei de 

doctorat în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susținere 

publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afișate pe site-ul IOSUD. 

Art. 91. Susţinerea tezei poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 dintre cei 5 membri ai comisiei, 

cu participarea obligatorie a preşedintelui şi a conducătorului de doctorat.  

Dacă din motive de forţă majoră, mai mulţi membri ai comisiei sunt indisponibili la data 

anunţată,  la propunerea preşedintelui şi cu acordul prorectorului desemnat cu coordonarea 

activității doctorale, susţinerea poate fi reprogramată într-un interval de cel mult o lună de la data 

inițială stabilită pentru susținere.  

Situaţia de mai sus se aplică şi în cazul în care doctorandul, din motive de forţă majoră, devine 

indisponibil la data anunţată.  

Anunțarea programului și locului de desfășurare a susținerii publice urmează aceeași procedură.  

Art. 92. Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi 

profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.  

Activitatea de susţinere a tezei se derulează în felul următor:  

• Preşedintele comisiei prezintă membrii comisiei, doctorandul şi rezultatele obţinute de acesta pe 

parcursul programului de pregătire.  

• Doctorandul prezintă conţinutul tezei şi rezultatele obţinute pe parcursul derulării demersului 

ştiinţific.  

• Conducătorul ştiinţific prezintă referatul elaborat, cu referiri la activitatea doctorandului şi 

conţinutul tezei.  

• Cei trei referenţi oficiali prezintă referatele elaborate privind conţinutul tezei.  

• Se prezintă de către președintele comisiei referatele neoficiale (dacă acestea au fost depuse).  

• Urmează o sesiune de întrebări/răspunsuri la care participă deopotrivă doctorandul, membrii 

comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.  
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• Comisia deliberează în conformitate cu standardele europene, luând în considerare activitatea la 

studiile universitare de doctorat, contribuția personală la tema de cercetare, calitatea informațiilor 

din teză și utilitatea lor, calitatea susținerii, forma de redactare și prezentare a volumului 

(volumelor în cazul anexelor), decide calificativul final și implicit acordarea/neacordarea titlului 

de doctor; se încheie un proces-verbal.  

• Se anunță rezultatul și comisia se dizolvă.  

Art. 93. În susţinerea tezei, doctorandul trebuie să prezinte şi să accentueze elementele de 

originalitate ale tezei şi modul în care acestea sunt cunoscute, acceptate şi promovate în domeniu, 

în semn de recunoaştere a contribuţiei sale ştiinţifice.  

Art. 94. În cazul acordării calificativului ”nesatisfăcător” se vor solicita, în scris, elementele care 

urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat, modul în care se va efectua şi termenul 

limită acordat. După efectuarea modificărilor respective, preşedintele comisiei le avizează și 

solicită directorului școlii doctorale o nouă programare de susținere publică. Comisia de acordare 

a titlului de doctor rămâne de regulă aceeași. Se urmează aceeași procedură, ca în primul caz.  

Art. 95. Pentru stabilirea calificativului acordat de către comisie se va proceda succesiv la:  

▪ Consultarea de către preşedinte a fiecărui membru în parte. Dacă toţi membrii comisiei acordă 

acelaşi calificativ, acela devine calificativul final acordat pentru teza de doctorat susținută în 

ședința publică respectivă. El se înscrie în procesul-verbal, în dreptul fiecărui membru al comisiei 

şi se semnează de către fiecare. La calificativul comisiei acesta se înscrie din nou, sub semnătura 

preşedintelui comisiei.  

▪ Dacă membrii comisiei susţin calificative diferite, de exemplu, bine şi foarte bine, atunci se 

acordă calificativul majoritar: 4/1, 3/2.  

▪ Dacă membrii comisiei sunt în număr de 4, situaţia poate fi 3/1 (majoritatea = 3) sau 2/2 – caz 

în care ponderea majoritară se decide în funcție de votul conducătorului de doctorat.  

Art. 96. În situaţia în care, unul sau mai mulţi membrii ai comisiei apreciază teza susţinută cu 

calificativul ”satisfăcător”, se aplică regula majorităţii astfel:  

4 S – 1 B/FB = satisfăcător  

3 S – 2 B/FB = satisfăcător  

2 S – 2 B/FB. = ponderea majoritară se decide prin votul Preşedintelui comisiei.  



 
Universitatea Națională de 
Educație Fizică și Sport din 

București 
Prorectorat 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT 

COD UNEFS – R 19 

EDIȚIA: 1 
REVIZIA: 3 

 
APROBAT DE SENAT  
DATA:  28.01.2019 

 
 

Pagină 30 din 39 
 

Art. 97. (1) În situaţia în care cei cinci membrii ai comisiei apreciază teza susţinută, prin cele trei 

calificative ( Excelent-FB-B / FB. – B. – S.), fără a fi vreunul majoritar, preşedintele comisiei 

solicită justificarea (şi eventual modificarea opţiunii) în ordine pentru calificativul (-le) 

”excelent” / “F.B.”și ”B”/ “S”  

(2) Dacă fiecare membru al comisiei îşi menţine opţiunea iniţială, preşedintele comisiei poate 

solicita celui ce a propus calificativul”FB” / “B”, să-și schimbe opțiunea, fie ascendent ( spre 

excelent / FB) , fie descendent (spre B / S ), mai ales în situaţia 2-1-2. Dacă după aceste 

consultări, situaţia calificativelor propuse nu permite stabilirea unei ponderi majoritare pentru un 

singur calificativ, se procedează în felul următor:  

Excelent FB. B. S.  

3 2 = Excelent  

2 2 1 = Excelent (dacă președintele acordă Excelent)  

2 2 1 = FB (dacă președintele acordă FB)  

1 2 2 = FB (dacă conducătorul acordă FB)  

1 3 1 = FB  

1 1 3 = B  

FB. B. S.  

3 1 1 = FB  

1 3 1= B  

1 1 3 = S  

2 2 1 = FB (dacă președintele acordă FB)  

2 2 1 = B (dacă președintele acordă B)  

1 3 1 = B 

 

1 2 2 = B (dacă președintele și conducătorul acordă B)  
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Art. 98. În situaţia în care asupra calificativului deliberează 4 (patru) membri (prezenţi) ai 

comisiei, se procedează după cum urmează:  

Excelent FB. B. S.  

2 2 - - = Excelent (dacă președintele acordă Excelent)  

2 1 1 = Excelent (dacă președintele acordă Excelent)  

1 3 - - = FB  

1 2 1 - =FB(dacă președintele și conducătorul de doctorat acordă FB)  

1 1 2 - = B(dacă și conducătorul de doctorat acordă B)  

- 1 1 2 = S (dacă și președintele acordă S)  

FB. B. S.  

B – dacă preşedintele comisiei propune B/FB  

1 1 2 =  

S – dacă preşedintele comisiei +1referent propun “S”  

2 1 1 = FB(dacă și președintele acordă FB)  

1 2 1 = B (dacă și președintele acordă B)  

Art. 99. Pe baza calificativelor obţinute de către doctorand la evaluări/disciplinele din programul 

de studii avansate, la rapoartele anuale şi a aprecierilor asupra tezei (exprimate prin unul din cele 

5 calificative – Excelent, FB., B., S, NS.), comisia deliberează şi comunică auditoriului, prin 

intervenţia preşedintelui comisiei, hotărârea de a conferi/de a nu conferi doctorandului titlul de 

doctor în Educație Fizică și Sport/ Științele Motricității Umane/ Știința Sportului și Educației 

Fizice.  

Art. 100. Deliberarea se face prin moderarea de către președintele comisiei, iar decizia se ia prin 

vot nominal. Titlul se acordă dacă se obţine o majoritate favorabilă / sau în conformitate cu 

art.100 și 101 ale prezentului regulament.  

Art. 101. La cererea doctorandului, cu avizul favorabil al conducătorului științific, al consiliului 

școlii doctorale și cu aprobarea prorectorului desemnat cu coordonarea activității doctorale, teza 

de doctorat se poate scrie într-o limbă străină.  
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În vederea aprobării, se iau în calcul competențele lingvistice și posibilităţile de evaluare a 

acesteia de către potenţialii referenţi oficiali, gradul de dificultate al tezei, modul de expunere 

(susţinerea publică a tezei), oportunitatea unui astfel de demers şi altele.  

În cazul aprobării, rezumatul tezei se elaborează şi se redactează în limba română.  

VI. CONFERIREA TITLULUI ŞTIINŢIFIC DE DOCTOR ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT  

Art. 102.  

(1) Structura  „dosarului de doctorat”  și accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură 

elaborată de CNATDCU și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice, cu respectarea legislației în vigoare. Această procedură va respecta următoarele reguli: 

a) Rezumatul tezei este publicat pe site-ul universității și poate fi consultat public după 

emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere. 

b) Teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității cu cel puțin 20 de zile 

înainte de data fixată pentru susținerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document 

public la biblioteca universității. 

c) Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole 

din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată liber pe 

platforma națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor ; tezei 

respective i se va atribui o licență de protecție a dreptului de autor. 

d) Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor 

capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni, pentru 

realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost 

primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în 

format electronic devine liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe de 

protecție a dreptului de autor. 

e) După publicarea tezei, sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica 

IOSUD asupra acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică și un link la publicație, 

care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională. 
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f) După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligația 

transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Națională a României 

unde poate fi accesat la cerere. 

g) Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent. 

(2) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare 

ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului ”Excelent”, 

”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător” comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, 

propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, 

propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului 

de doctor.  

(3)     În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de 

doctorat constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, 

în cadrul tezei de doctorat și/sau a activităților care au dus la realizarea acesteia, aceștia 

invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalți membri ai comisiei de evaluare 

și sesizează Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilității conducătorului de 

doctorat sau a școlii doctorale și pentru aplicare prevederilor art. 120 alin (3) lit. d). 

Art. 103. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. Calitatea de student-doctorand 

încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziției de exmatriculare. 

Art. 104. Responsabilitatea transmiterii datelor (format clasic / electronic) intră în atribuțiile 

secretariatului școlii doctorale și a directorului școlii doctorale, sub coordonarea prorectorului 

desemnat cu coordonarea activității doctorale.  

Art. 105. Diploma de Doctor se eliberează de către UNEFS sub semnătura Rectorului şi a 

Secretarului Şef, în termen de o lună după primirea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și 

Cercetării Științifice, prin care se confirmă obţinerea titlului de doctor în Educație fizică și 

sport/Științele motricității umane/Știința Sportului și Educației Fizice. În ea se înscrie domeniul 

de doctorat şi tipul de doctorat în care s-a obţinut titlul și distincțiile echivalente calificativului 

obținut [excelent-summa cum laude, foarte bine-magna cum laude , bine –cum laude, conform 

HG 681/ 2011 art.70(4)].  

Art. 106. Diploma de Doctor se înmânează personal, de regulă, într-un cadru festiv organizat la 

UNEFS.  
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VII. ACTIVITATEA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT  

Art. 107. Pentru asigurarea unei activităţi eficiente de pregătire şi a unei exigenţe unitare, cadrele 

didactice care predau la ciclul III trebuie să participe semestrial, conform programului propus de 

prorectorul responsabil cu activitatea didactică, la ședinţa privind activitatea didactică și de 

cercetare ştiinţifică, pentru:  

- evaluarea activităţii desfăşurate în intervalul scurs;  

- propunerea unor măsuri de îmbunătăţire/perfecţionare a activităţii de doctorat;  

- orientarea tematicii de cercetare în cadrul componentei doctorale (inclusiv a temelor tezelor de 

doctorat);  

- stabilirea cadrului general al tematicii de admitere și a graficului de desfășurare al acestuia; 

examenului concursului  

- aplicarea planului de învăţământ pentru studii universitare avansate de doctorat.  

Art. 108. Conducătorii de doctorat au obligația:  

- să comunice propriilor doctoranzi planul de pregătire individuală aprobat de consiliul școlii 

doctorale şi termenele limită ale activităţilor cuprinse;  

- să urmărească respectarea planului de pregătire de către fiecare doctorand;  

- să aducă la cunoştinţă în scris (clasic/e mail) / telefonic /fax posibile modificări regulamentare 

în programul pregătirii, în vederea aprobării lor;  

- să propună cadre didactice care urmează să fie în comisiile de îndrumare/fiecare doctorand și/ 

sau să participe la comisii de evaluare spre a putea fi normate în acest scop;  

- să solicite și să sprijine îndeplinirea cerințelor înscrise în contractul de studii (participare la 

manifestări ştiinţifice, publicare articole, studii, ș.a.) a fiecărui doctorand;  

- să monitorizeze parcursul științific al fiecărui doctorand și să deconteze atât activitatea proprie 

cât și a fiecărui doctorand aflat în îndrumarea sa.  

Art. 109. Comunicările ştiinţifice efectuate/ articolele /alte publicații (din cercetarea proprie 

tezei) susţin decizia comisiei de acordare a titlului ştiinţific de doctor, cu prilejul susţinerii tezei.  
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Art. 110. Pentru doctoranzii la forma fără frecvenţă (în lichidare), conducătorii ştiinţifici au 

obligația să organizeze şi consultaţii de sinteză, premergătoare fiecărui examen.  

Art. 111. Conducătorii de doctorat au obligația să-şi acorde sprijin reciproc în derularea 

activităţilor cuprinse în programul de studii doctorale.  

VIII. DISPOZIŢII FINALE  

Art. 112. Activitatea de doctorat este în evidenţa şi organizarea secretariatului școlii doctorale.  

Evidenţa şi situaţia reală a doctoranzilor este cea realizată la secretariatul școlii doctorale cu, 

concursul obligatoriu al conducătorului de doctorat, al doctoranzilor și monitorizarea de către 

prorectorul desemnat cu coordonarea activității doctorale.  

Art. 113. Orice omisiune sau greşeală în raportarea activităţii doctoranzilor de către conducătorii 

de doctorat aduc prejudicii activității la nivelul școlii doctorale, conduc la sancţionarea celor 

vinovaţi, potrivit legilor în vigoare.  

Art. 114. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi susținerii referatelor de 

doctorat, precum şi cele pentru elaborarea şi publicarea anunţurilor, revin UNEFS, iar cele pentru 

redactarea, multiplicarea tezei şi a rezumatului, precum şi pentru difuzarea acestora, revin 

autorului.  

Art. 115. Pentru repetarea susţinerii unui examen sau unui raport anual se pot percepe taxe, 

conform legii. Cuantumul acestora, precum şi costul şcolarizării pe locurile cu taxă, se stabilesc 

anual, de către consiliul de administrație UNEFS, până la anunţarea examenelor de admitere şi se 

aprobă de senat, aducându-se la cunoştinţă celor interesaţi prin diverse mijloace (telefon, site, 

mail).  

Art. 116. (1) Prevederile prezentului Regulament nu înlocuiesc prevederile legale cuprinse în 

Legea 288/2004; LEN nr.1/2011, H.G. 567/2005; O.M.E.C. 4491/2005; HG 681/2011 , sau a 

altor dispoziţii legale referitoare la activitatea de doctorat, ci doar precizează şi interpretează în 

mod specific modul de aplicare.  

(2) Rezolvarea oricărei situaţii neprevăzute de prezentul regulament este de competenţa 

consiliului școlii doctorale, a prorectorului desemnat cu coordonarea activității doctorale și a 

senatului UNEFS. Datoria sesizării acestora cade în responsabilitatea secretarului șef, directorului 

școlii doctorale, prorectorului responsabil cu activitatea doctorală sau a rectorului. Se recomandă 

în mod expres ca eventualele modificări să fie operate până la data începerii concursului de 

admitere / începutul anului de studiu şi să se aplice în noul an universitar.  
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Art. 117. Prevederile prezentului regulament şi modificările sale ulterioare aprobate de către 

senat devin obligatorii pentru toate persoanele implicate oficial în activitatea doctorală a UNEFS. 

Încălcarea regulilor atrage după sine anularea efectelor produse şi după caz, sancțiuni conform 

gravității faptelor.  

Art. 118. Doctoranzii sunt obligaţi să respecte Carta universitară UNEFS şi regulamentele în 

vigoare. Nerespectarea acestora atrage sancţionarea celui în cauză în funcţie de vinovăţie, 

mergându-se până la exmatricularea sa din activitatea doctorală.  

Pentru abateri extrem de grave săvârşite de către doctorand, acesta poate fi sancţionat cu 

exmatriculare definitivă din programele doctorale desfăşurate în UNEFS.  

Art. 119.  (1) Plagiatul sau copierea, dovedite în redactarea tezei de doctorat sau a rapoartelor 

anuale de progres, reprezintă forme grave de fraudă şi uzurpare a proprietăţii intelectuale, iar în 

cazul în care îndeplinesc elementele constitutive ale unei fapte penale, atrag după sine 

exmatricularea doctorandului şi sesizarea organelor competente pentru stabilirea vinovăţiei sale 

sub aspect penal.  

Procedura exmatriculării se declanşează în momentul descoperirii plagiatului /copierii, numai 

după verificarea profundă a constatărilor, de către comisia de etică universitară și elaborarea unui 

punct de vedere scris pe care președintele comisiei îl prezintă consiliului școlii doctorale și 

prorectorului desemnat cu coordonarea activității doctorale.  

Concluziile acestora se prezintă senatului, ca argumentare a propunerii de exmatriculare.  

(2)   Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii CNATDCU și IOSUD, poate sesiza în 

scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea 

standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în 

cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și de data acordării titlului de 

doctor.                  

(3) a) Ca urmare a înregistrării unei sesizări formulate în condițiile art.120 alin (2), Consiliul 

general al CNATDCU are la dispoziție 45 de zile pentru a analiza și decide conform legii. 

Consiliul general poate consulta alți membri ai CNATDCU și poate decide utilizarea de experți 

externi, care nu trebuie să fie în conflict de interese cu autorul sau conducătorul de doctorat. 

b) In termenul prevăzut la lit. a), Consiliul general al CNATDCU solicită IOSUD punctul de 

vedere care trebuie formulat în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării. În 

situația în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, va 
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transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector, 

avizată din punct de vedere juridic de universitate. 

c) In termenul prevăzut la lit a), Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu 

respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, iar 

președintele CNATDCU transmite autorului sesizării, autorului tezei și IOSUD decizia 

Consiliului general al CNATCU și motivarea acesteia. Aceștia au la dispoziție 10 zile pentru 

formularea unei contestații cu privire la procedură, iar Consiliul general al CNATDCU are la 

dispoziție 10 zile pentru formularea răspunsului la contestație. 

d) In cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de 

calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce privește plagiatul, președintele CNATDCU 

propune Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice una sau mai multe dintre 

următoarele măsuri: 

i)  retragerea calității de conducător de doctorat  

ii) retragerea titlului de doctor 

iii) retragerea acreditării școlii doctorale 

e) In urma propunerii prevăzute la lit. d), ministrul educației naționale și cercetării științifice, în 

baza avizului juridic al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice informează toate 

părțile cu privire la dispozițiile emise. 

f) Toate documentele legate de aceste sesizări sunt parte a „dosarului de doctorat” și se încarcă 

pe platforma națională; deciziile comisiilor de etică și ale CNATDCU sunt publicate și pe site-

urile instituționale ale acestora. 

Art. 120. Acordul pentru susţinerea publică dat cu bună ştiinţă de conducătorul de doctorat unei 

teze plagiate/copiate, atrage după sine răspunderea morală, deontologică disciplinară sau penală 

şi după caz:  

- suspendarea calităţii de conducător ştiinţific;  

- suspendarea din comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat pentru o perioadă 

delimitată;  

- pierderea calităţii de conducător ştiinţific;  

- sancţionarea potrivit statutului personalului didactic până la desfacerea contractului de muncă;  
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- deferirea cazului organelor de cercetare penală.  

Art. 121. Directorul școlii doctorale din UNEFS are datoria să verifice sesizările legate de 

exigenţa, corectitudinea, spiritul regulamentar, legalitatea şi transparenţa activităţii doctorale. În 

acest sens, opiniile, contestaţiile, nemulţumirile doctoranzilor vor fi supuse soluționării. 

Constatările sale sunt aduse la cunoştinţa consiliului școlii doctorale și a prorectorului desemnat 

cu, coordonarea activității doctorale, iar după caz, comisiei de etică universitară și senatului.  

Art. 122. Prevederile prezentului Regulament actualizat intră în vigoare de la data de 1 noiembrie 

2016 , avându-se în vedere ca el să nu influenţeze retroactiv derularea studiilor de doctorat pentru 

doctoranzii a căror activitate a început în baza H.G. 37/1999 şi s-a derulat în conformitate cu 

regulamentul elaborat în anul 2005/ 2008-2009 / 2009.  

• HOTĂRÂREA de GUVERN 966/ 2011 privind Nomenclatorul domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, 

a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze 

provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile 

pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum 

și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați ;  

• LEGEA nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;  

• HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 567/iunie 2005, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat;  

• ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4491/iulie 2005, privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006;  

• ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4826/30.09.2004;  

• Regulamentul IOSUD ANEFS pentru 2005-2008;  

• Regulamentul IOSUD ANEFS pentru 2008-2009;  

• Regulamentul IOSUD UNEFS începând din 2009.  

Prevederile Regulamentului se aplică începând cu anul universitar 2017/2018 şi reglementează 

activitatea de doctorat în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice ca ciclu distinct de studii 

universitare.  
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Orice situaţie apărută pe parcurs, care nu poate fi încadrată în prezentele reguli este de 

competenţa consiliului școlii doctorale și a senatului UNEFS spre a fi reglementată, în 

conformitate cu actele normative menţionate. 

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului UNEFS București din data de 

22.05.2018. Modificările și completările ulterioare sunt înscrise în tabelul indicator al aprobărilor 

și reviziilor. 
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