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EXMATRICULAREA STUDENȚILOR DOCTORANZI 

 

Studentul doctorand al Școlii Doctorale UNEFS poate fi exmatriculat pe întreg parcursul 

studiilor, pentru următoarele motive:  

1. Neplata integrală a taxei de studii și finalizare studii (pentru doctoranzii CPV) conform 

tranșelor stabilite prin decizia Senatului. 
2. Neîndeplinirea cerințelor privind programul de studii universitare avansate de doctorat. 
3. La finalul studiilor universitare avansate de doctorat dacă proiectul individual de cercetare 

științifică nu a fost admis. 
4. Neîndeplinirea cerințelor privind programul de cercetare științifică. 
5. Pe parcursul anului universitar, în caz de fraudare a unei evaluări curente. 

6. La sfârșitul duratei alocate studiilor universitare de doctorat, fără ca acestea să fi fost 
finalizate prin susținerea publică a tezei. 

7. Nefinalizarea studiilor prin susținerea publică a tezei de doctorat. 
8. Neobținerea calificativelor necesare pentru admiterea tezei de doctorat 

9. Orice încălcare a eticii cercetării / neînscrierea în coeficienții acceptați în cazul analizei de 
similitudine/ fraudă 

 

Pentru exmatricularea studenților doctoranzi se va proceda astfel : 
 

- Conducătorul științific depune la secretariatul studiilor de doctorat o cerere adresată 
Directorului Școlii Doctorale,  prin care solicită exmatricularea studentului doctorand în 
cauză; 

- Cererea va fi înregistrată conform procedurii uzuale; 

- Directorul Școlii Doctorale supune cererea spre avizare Consiliului Școlii Doctorale; 

- După avizul pozitiv, se solicită aprobarea Senatului UNEFS; 
- După aprobarea cererii de către senat se operează exmatricularea doctorandului 

respectiv; 

- Se înștiințează coordonatorul științific și studentul doctorand în cauză de către 
secretarul Școlii Doctorale. 

 

REÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR DOCTORANZI 

 

Studentul doctorand exmatriculat poate fi reînmatriculat numai după ce a fost declarat 

admis la un nou concurs de admitere și Senatul UNEFS a validat rezultatele acestuia.  

 

În vederea înmatriculării, studentul trebuie parcurgă toate etapele înscrise în Regulamentul 
studiilor universitare de doctorat.  

 

Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Senatului UNEFS București din data de 29.11.2016. 
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