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7

ÎNREGISTRĂRI
LISTA DE DIFUZARE

7

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de a stabili metodologia şi responsabilităţile cu privire la studiile
universitare de doctorat în cotutelă, în vederea implementării unui cadru unitar de acțiune și luarea
unor decizii corecte la nivelul Școlii Doctorale .
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Școlii Doctorale a Universității Naționale de Educație Fizică și
Sport din București, pentru cunoașterea și reglementarea relațiilor interpersonale ale membrilor
corpului profesoral în ceea ce privește cotutela în cazul studiilor universitare de doctorat.
Compartimentele implicate în elaborarea , verificare, avizarea, aprobarea și implementarea
prezentei proceduri sunt:
• Comisia pentru calitate a SCDR
• DMC
• CEAC;
• Prorectorul UNEFS;
• Senatul Universităţii
• Rectorul UNEFS
3. CADRUL DE REFERINȚĂ CARE REGLEMENTEAZĂ ACEASTĂ PROCEDURĂ
-

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011-cu modificările ulterioare;
HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctoratcu modificările ulterioare;
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OUG nr. 92/ 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsurii în domeniul
învățământului și cercetării;
HG nr. 185/ 2013 privind organizarea și funcționarea MEN, cu modificările și
completările ulterioare;
OM 4982/ 2013 privind activitatea de conducere de doctorat;
OUG nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării
științifice;
HG nr. 134/2016 completarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Carta universitară UNEFS
Regulamentul de Ordine Interioară al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi
Sport din Bucureşti

4. DEFINIȚII
Cotutela în cazul studiilor universitare de doctorat reprezintă desfășurarea activității specifice
ciclului al-III-lea de învățământ, sub îndrumarea simultană a doi conducători de doctorat , pe baza
unei proceduri care conține în detaliu toți paşii ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru şi a
regulilor de aplicat pentru realizarea activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de îndrumare,
de control implementate, responsabilităţile şi atribuţiile ambilor coordonatori științifici, a
personalului de conducere şi de execuţie din cadrul SCDR.
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
Art. 1. (1)Prezenta procedură este inițiată de SCDR în vederea implementării prevederilor legale
privind cotutela și urmează procesul de avizare și aprobare , implementare conform prevederilor
descrise la pct. 2 al prezentei proceduri.
(2) în cazul identificării necesității unei revizii, aceasta revine în responsabilitate SCDR.
Art. 2. Redactarea și difuzarea documentului este resposabilitatea secretariatului SCDR
Art. 3. Conținutul procedurii
(1). Studiile universitare de doctorat în domeniul Știința sportului și educației fizice au caracter
interdisciplinar ceea ce poate permite organizarea lor în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de
la UNEFS îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea simultană a doi conducători de doctorat.
Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand, la
UNEFS, cu acordul primului conducător de doctorat.
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(2). Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la o şcoală doctorală
din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate.
(3). In cazul în care cel de-al doilea conducător activează într-un IOSUD din România, se încheie,
în scris, un acord de cotutelă între UNEFS şi IOSUD-ul unde cel de-al doilea este conducător de
doctorat și îndrumă studenţi-doctoranzi.
Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două
instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl au
în cotutelă şi cu legislaţia specifică.
(4) În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător principal. Studentul – doctorand
este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activității de
normare și cercetare a acestuia.
În cazul în care conducătorul de doctorat al studentului înmatriculat la UNEFS doreşte să iniţieze
încheierea unui acord de cotutelă în vederea derulării studiilor de doctorat va înainta Consiliului
Şcolii Doctorale pentru analiză şi avizare oportunitatea şi necesitatea acestui acord.
(5) Încheierea acordului de cotutelă se face până cel târziu la începerea programului de pregătire
bazat pe studii universitare avansate / implementare a proiectului individual de cercetare științifică.
Acest acord implică aprobarea programului de pregătire al doctorandului de către ambii conducători
de doctorat.
(6) Pentru încheierea acordului de cotutelă, al doilea conducător de doctorat depune la secretariatul
SCDR următoarele documente : Curriculum vitae, Lista lucrărilor publicate, Atestatul de abilitare
pentru conducere doctorat sau, după caz, ordinul ministrului educaţiei prin care se acordă calitatea
de conducător de doctorat, în copie, Ordinul ministrului educaţiei de acordare a titlului didactic/de
cercetare sau, după caz, decizia rectorului de acordare a titlului didactic, în copie, Adeverinţă din
care să rezulte că are un contract de muncă cu I.O.S.U.D. secundar /Decizia rectorului de angajare
pe postul didactic/de cercetare, în copie.
(7) În cazul doctoratului în cotutelă internaţională, dacă legislaţia naţională aplicabilă pentru studiile
universitare de doctorat prevede înmatricularea şi la IOSUD în cotutelă, UNEFS, nu pierde
drepturile sale privind rolul principal de IOSUD în cadrul programului de studii de doctorat, aspect
ce se va menţiona obligatoriu în acordul de cotutelă.
(8) Orice modificare în privinţa derulării programului de studii de doctorat pentru care s-a încheiat
acordul de cotutelă (spre exemplu : schimbarea conducătorului de doctorat, schimbarea titlului tezei
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de doctorat, etc.) se face, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la iniţiativa Universităţii în
al cărui IOSUD este înmatriculat doctorandul.
(9) Acordurile de cotutelă internaţionale vor fi redactate şi semnate de către ambele instituţii atât în
limba română, cât şi într-o de circulaţie internaţională.
(10) Procedura în vederea încheierii acordului de cotutelă va fi avizată în prealabil de către
Compartimentul Juridic din cadrul UNEFS.
(11) În cazul în care un conducător de doctorat din SCDR –IOSUD UNEFS este solicitat pentru
îndrumare în altă instituție prin acord de cotutelă naţională / internaţională, în calitate de cotutelar
conducătorul respectiv prezintă spre analiză şi avizare de către Consiliul Şcolii Doctorale, acordul
promovat de către IOSUD-ul unde este înmatriculat doctorandul pentru care se solicită cotutela.
Apoi se urmează traseu avizării și aprobării conform prezentei proceduri.
Art. 4 În anexă este prezentat formatul acordului de cotutelă naţională / internaţională valabil în
cazul în care UNEFS are rol de IOSUD principal.
Art.5 Prezenta procedură intră în vigoare începând cu data de 27.09.2018.
6. RESPONSABILITĂŢI
Nr.
Responsabilități
crt.
1. Elaborarea procedurii
2. Verificarea procedurii
3. Avizarea procedurii
4. Aprobarea procedurii
5. Difuzarea procedurii
6. Arhivarea procedurii
7. Aplicarea procedurii
8. Retrage procedura

Comisia calitate DMC CEAC Prorector Senat
SCDR
E
V
V
V
Av
A
A
Df
Arh
Ap
V Av

R

A

A

11. LISTA DE DIFUZARE
1. Rectorat
2. Prorectorat
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Școala Doctorală
Secretariatul Universităţii
Direcţia Generală Administrativă
Direcţia Economică
Direcţia Resurse Umane
Oficiul Juridic
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Anexa 1

ACORD DE STUDII DOCTORALE ÎN COTUTELĂ

Universitatea națională de educație fizică
și Sport din București

și

Universitatea ………………………………...

reprezentată de

reprezentată de

Rector

Rector

Prof.univ. dr. Florin PELIN

…………………

se declară de acord cu semnarea prezentului acord de colaborare ştiinţifică în cadrul procedurii de studii
doctorale în cotutelă, pentru Dna/Dl:
Nume: …………. Iniţiala tatălui: ……… Prenume: …………….
Născut(ă) la data de .............. în localitatea …………… Țara …………………. Cetăţenie : ...........................
Posesor al diplomei de licență ……………………………………………….. ……….. și de master
………………………………………. , înmatriculat la studii universitare de doctorat la Școala doctorală
UNEFS, în anul ……………..
Titlul tezei de doctorat :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
I. Obligaţii administrative
Art. I.1. Durata programului de pregătire
Durata programului de studii universitare de doctorat este conform legii.
Studentul-doctorand îşi va derula activitatea în cele două instituţii semnatare,conform programului de
activităţi stabilite în comun de cei doi conducători de doctorat.
Art. I.2. Înmatricularea şi achitarea taxelor
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Studentul-doctorand se înmatriculează în domeniul de studii universitare de doctorat Știința sportului și
educației fizice la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București ce are rolul principal, cu
începere din anul universitar:..................
Dna/Dl. ..................... va achita taxele de înmatriculare şi de şcolarizare (după caz) la Universitatea Națională
de Educație fizică și Sport din București, instituţie la care se va organiza şi susţinerea publică tezei doctorat.
Art. I.3. Cazarea, ajutorul financiar, logistica învăţământului.
Pe durata derulării activităţii la Universitatea Națională de Educație fizică și Sport din București
doctorandul va putea beneficia de:
•.............................
•.............................
•............................
Pe durata derulării activităţii la Universitatea ........................, doctorandul va putea beneficia de:
•............................
•.............................
•............................
II. Obligaţii pedagogice
Art. II.1. Conducătorii de doctorat
La Universitatea Națională de Educație fizică și Sport din București studentul-doctorand îşi va derula
activităţile în Sala doctorat 1 și 3, laboratorul de Psihologie , CCI , bibliotecă având conducător de doctorat
principal pe Dna / D-l...........................................
La Universitatea/Institutul ............................., doctorandul îşi va derula activităţile în .....................................
......................... (numele sălii/laboratorului) având conducător de doctorat pe Dna/Dl. ...................................
.......
Cei doi conducători de doctorat se angajează să exercite în comun această calitate faţă de studentuldoctorand, fiind de acord cu tema şi planul tezei de doctorat.
În cazul în care conducătorul de doctorat coordonează anumite părţi din teza de doctorat, se vor
stabili de comun acord, în anexa la prezentul acord, părțile din teză coordonate.
Participarea studentului-doctorand în colectivul de cercetare al conducătorului de doctorat din instituţia
parteneră, consultările periodice privind evoluţia doctorandului, în funcţie de numărul, frecvenţa şi cerinţele
minimale ale rapoartelor de progres stabilite prin regulamentul I.O.S.U.D. principală, proporţia de includere,
în norma didactică a fiecărui conducător de doctorat, a activităţilor de îndrumare în raport de volumul de
activităţii convenit etc, se stabilesc de către cei doi conducătorii de doctorat.
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Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea
activităţii de predare şi cercetare a acestuia.
Art.II.2. Susţinerea tezei
Susţinerea tezei va fi precedată de redactarea în scris a trei rapoarte progres. Acestea vor fi susţinute în faţa
comisiei de doctorat din care trebuie să facă parte cei doi conducătorii de doctorat şi încă un reprezentant al
fiecărei instituţii, care au dreptul legal să facă parte din respectiva comisie.
Susţinerea publică a tezei de doctorat se face cu acceptul ambilor conducători de doctorat participanţi la
îndrumarea în cotutelă, în faţa unei comisii de doctorat propusă de conducătorul de doctorat principal şi
aprobată de Consiliul SCDR
Susţinerea publică a tezei de doctorat se va face în faţa unei comisii de doctorat care
va fi formată din 7 membri astfel:
−preşedintele comisiei –reprezentant al IOSUD - Universitatea Națională de Educație fizică Și Sport
din București
−conducătorul de doctorat principal –IOSUD - Universitatea Națională de Educație fizică Și Sport
din București
−conducătorul de doctorat –IOSUD -Universitatea ……………………………………
−doi reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare a cotutelei…………………….(unul din UNEFS și
unul din Universitatea ………………..);
−doi referenţi oficiali din afara instituţiilor organizatoare a cotutelei.
Dosarele de susţinere a tezei vor fi depuse obligatoriu la fiecare universitate.
Teza va fi redactată şi susţinută în limba română, la Universitatea Națională de Educație fizică și Sport din
București. În cazul în care limba vorbită în cele două instituţii semnatare ale prezentului acord diferă,
doctorandul trebuie să întocmească un rezumat scris în cealaltă limbă.
Art.II.3. Eliberarea diplomelor
Pe baza proceselor verbale întocmite în urma susţinerii unice, recunoscute de către cele două instituţii de
învăţământ, Universitatea Națională de Educație fizică și Sport din București va conferi titlul de doctor şi
va elibera diploma corespunzătoare, după confirmarea titlului ştiinţific conform legislaţiei în vigoare.
Universitatea .....................................................................................................va proceda conform legislaţiei
naţionale privind organizarea studiilor de doctorat şi actelor de studiu.
Art.II.4. Arhivarea tezei, exploatarea şi protejarea rezultatelor comune ale cercetării
Vor fi efectuate, în conformitate cu legislaţia în vigoare în fiecare ţară şi regulamentele de ordine interioară
din fiecare din cele două universităţi.
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III. Dispoziţii finale
Prezentul acord intră în vigoare cu începere de la data semnării sale de către reprezentanţii legali din cele
două instituţii de învăţământ şi se va încheia în momentul în care prevederile articolelor II.3 şi II.4 din
prezentul acord sunt îndeplinite.
Prezentul acord încetează prin acordul părţilor sau la cererea studentului-doctorand, cu acordul
conducătorilor de doctorat implicaţi.
De asemenea, prezentul acord încetează de drept în cazul pierderii calităţii de doctorand a studentului
…………………………………………….. la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din
București
Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional, cu acordul părţilor.
Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale în limba română, la data de ......................., câte un
exemplar pentru fiecare universitate (în cazul cotutelei internaţionale se va specifica „Întocmit în patru
exemplare, două în limba română şi două în limba ......................, având acelaşi conţinut, câte un exemplar în
limba română şi limba ............................. pentru fiecare Universitate. În cazul în care există conflict între
termenii acordului în limba română şi cel în limba ................... va prevala acordul semnat în limba română).
Semnătura doctorandului .....................................
Semnături şi ştampile
Universitatea Națională de Educație fizică și
Sport din București

Semnături şi ştampile
Universitatea ……………………………………….

Conducător de doctorat

Conducător de doctorat

Director Şcoală Doctorală

Director Şcoală Doctorală

Rector/Preşedinte

Rector/Preşedinte
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