
 

METODOLOGIE  

privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe, obținute în 

străinătate 

 

Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu: 

 

-  Prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

5923/decembrie 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea 

diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu 

profesional, obținute în străinătate; 

-  Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat al Instituției Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV); 

- Standardele de calitate cerute de Regulamentele școlilor doctorale privind 

elaborarea tezelor de doctorat în vederea obținerii titlului de doctor în științe; 

 

Art. 1  (1) Prezenta metodologie reglementează recunoașterea diplomei de doctor 

și a titlului de doctor  obținute în străinătate,  în domeniile de doctorat acreditate în 

cadrul IOSUD - Universitatea din Craiova; 

IOSUD- Universitatea din Craiova recunoaște diploma de doctor și a titlului de 

doctor  obținut la: 

a) instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană; 

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare incluse în Lista 

universităților de prestigiu din alte state aprobată prin ordin al minsitrului 

educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic; 

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac 

obiectul unor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel 

interguvernamental sau interuniversitar; 

Art. 2  IOSUD-UCV recunoaște diploma de doctor și a titlului de doctor în științe 

în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei 

funcții didactice sau de cercetare, în cadrul instituțiilor acreditate de învățământ 

superior sau în unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat cuprinse, 

conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare; 

Art. 3 (1) Universitatea din Craiova poate recunoaște titlul de doctor  și diploma 

de doctor numai intr-un domeniul de doctorat acreditat în cadrul IOSUD – 

Universitatea din Craiova; 

(2) Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor obținute în străinătate se 

depune la Biroul de Studii Doctorale și conține următoarele documente: 

a) Cerere de recunoaștere a titlului de doctor, înregistrată la registratura 

universității, adresată Rectorului Univeraității din Craiova; 



b) Actul de identitate – copie și dovada schimbării numelui – copie; 

c) Certificat de naștere – copie sau copie tradusă și legalizată daca actul nu e 

redactat intr-o limbă de circulație internațională; 

d) Diploma de doctor;  

e)  Diploma de doctor supusă recunoașterii este autentificată cu apostila de la 

Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la 

Haga, iar pentru celelalte state  actul de studii este supralegalizat sau este 

însoțit de adeverința de autenticitate emisă de autoritatea competentă din 

țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă 

în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe 

bază de reciprocitate. 

f) Teza de doctorat pe baza căreia a obținut titlul de doctor, in format 

electronic (pdf) și în format tipărit, al cărei conținut este autentificat de 

instituția care a efectuat școlarizarea absolventului; 

g) Curriculum vitae;   

h) Listă de lucrări științifice;    

i) dovada de achitare a taxei de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului 

de doctor, in valoare de 1500 lei (300 lei pentru procesarea dosarului, 1200 de 

lei pentru plata membrilor referenți); 

(2) In cazul în care Universitatea din Craiova sesizează existența oricărei 

suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta sesizează la la răndul 

ei organele abilitate; 

Art. 4 (1) Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și teza de doctorat a 

solicitantului este transmis către trei referenți de specialitate în Domeniul 

respectiv, numiți de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat;  

(2) Pe baza documentelor din dosarul de recunoaștere și a conținutului tezei de 

doctorat, ținând cont de standardele de calitate pentru obținerea titlului de 

doctor menționate în legislația in vigoare și in Regulamentul școlii doctorale în 

care domeniul respectiv este integrat, referenții de specialitate întocmesc un 

referat de evaluare a tezei de doctorat și se pronunță pentru recunoașterea sau 

nerecunoașterea titlului de doctor în științe;  

(3) Recunoașterea titlului de doctor se face numai in cazul în care cel putin doi 

dintre cei trei membri referenți au propus recunoașterea titlului de doctor; 

(4) Referatele de analiză a tezei de doctorat se transmit către Biroul de Studii 

Doctorale în termen de 60 de zile. 

(5) In vederea emiterii de către Rectorul Universității din Craiova a Deciziei de 

recunoaștere a titlului de doctor in domeniul solicitat, Biroul de Studii 




