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REGULAMENTUL
IOSUD - UNIVERSITATEA DIN CRAIOV A

de organizare ~i desfa~urare a pl'ocesului de obtinere a atestatului de abilitare

Avfmd In vedere:

- prevederile Legii educatiei nationale nr. 112011, cu modifidirile ~i completarile
ulterioare, ale Codului pentru Studii Universitare de Doctorat aprobat prin HG nr.
681/2011, modificat ~i completat prin HG 134/20 16 ~iRegulamentului Universitatii din
Craiova de organizare ~i desIa~urare a studiilor universitare de doctorat,

- conform prevederilor Ordinului ministrului educaliei nationale ~i cercetarii ~tiintifice
nr. 3482/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a
masuri de organizare ~i functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ~i Certificatelor Universitare,

- In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 6129/2016
privind aprobarea standardelor minimale necesare ~i obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din InvatamantuI superior ~i a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, cu prevederile Ordinului Ministrului Educatiei ~i Cercetarii Stiintifice
(OMECS) nr. 312112015, privind aprobarea standardelor minimale necesare ~i
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invalamantul superior ~i a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare,

- conform prevederilor Cartei Universitatii din Craiova,

IOSUD - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

emite

REGULAMENTUL
de organizare ~i desfa~urare a procesu)ui de obtinere a atestatului de abilitare

I. DISPOZITII GENERALE

Art.I. Atestatul de abilitare ~i calitatea de conducator de doctorat sunt acordate pnn
ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea Consiliului National de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Art.2. Abilitarea reprezinta certificarea calitalii de conducator de doctorat.

1



IOSUD - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Regulamentul Universitatii din Craiova de organizarea ~i desfa~urarea procesului de ob\inere a atestatului de abilitare

Art. 3. Universitatea din Craiova organizeaza ~i coordoneaza procesul de obtinere a
abilitarii numai in domeniile In care are calitatea de institutie organizatoare de studii
universitare de doctorat, calitate obtinuta prin ordin al ministrului.

Art.4. [n cadrul Universitatii din Craiova, un candidat se poate Inscrie In procesul de
acordare a atestatului de abilitare Intr-un domeniu de doctorat numai dadi:

a) Indepline~te standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului
de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU ~i aprobate
prin ordin al ministrului educatiei nationale;

b) 'indepline~te standardele minimale stabilite de catre facultatea unde domeniul de
doctorat este acreditat pentru ocuparea postului de profesor universitar;

c) raspunde exigentelor ~colii doctorale privind Indeplinirea standardelor minimale.

II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare ~I componenta comisiei de
abilitare.

Art. 5 (1) Teza de abilitare releva capacitatile ~i performantele didactice ~i de
cercetare ale candidatului ~i prezinta In mod succint ~i documentat:

a) principalele rezultate ~tiintifice originale obtinute de catre candidat in cercetarea
~tiintifica in domeniul de doctorat vizat, dupa conferirea titlului de doctor, cu
indicarea evolutiei carierei academice, ~tiintifice ~i profesionale, precum ~i a
directiilor principale de dezvoltare a acesteia, 'in contextul global al realizarilor
~tiintifice semnificative ~i de actualitate din domeniul de specialitate al autorului
tezei de abilitare;

b) capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a
orgal1lza ~l gestiona activitati didactice, de explicare ~i facilitare a 1nvatarii ~i
cercetarii',

(2) Teza de abilitare poate fi redactata In limba romfma sau Intr-o limba de larga
circulatie internationala. Ea va fi insotita de un rezumat in limba romana ~i de un
rezumat 'in limba engleza sau intr-o alta limba de circulatie internationala. Sustinerea
publica a tezei de abilitare se face, de regula, in limba romana;

(3) In cazulln care din comisie face parte un specialist din strainatate care nu cunoa~te
limba romana, sustinerea publica a tezei de abilitare poate avea loc intr-o limba de larga
circulatie internationala (engleza, franceza).

Art. 6 Dosarul de abilitare al candidatului va cuprinde urmatoarele documente:

a) cererea-tip pentru sustinerea abilitarii, avizata de catre rector (tipizat, anexa a
regulamentului);
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b) fi~a de indeplinire a standardelor minimal (tipizat, anexa a regulamentului)

c) un portofoliu de lucrari ~tiinlifice considerate relevante de catre candidat,
elaborate in domeniul de doctorat vizat;

d) curriculum vitae, redactat in romana ~i in engleza, (cu semnatura candidatului);

e) lista de lucrari ~tiintifice (cu semnatura candidatului);

f) 10 lucrari ~tiintifice considerate relevante de catre candidat pentru pentru
domeniul in care solicita abilitare, publicate ulterior obtinerii titlului de doctor,
in format electronic;

g) 0 declaralie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea
standardelor minimale stabilite de CNATDCU ~i aprobate prin ordin al
ministrului educaliei nationale ~i originalitatea lucrarilor ~tiinlifice din lista de
lucrari·,

h) copia legalizata a diplomei de doctor ~i, daca este cazul, copla legalizata a
atestatului de recunoa~tere sau echivalare a acesteia;

i) documente personale de identificare, In copie simpla: actul de identitate, dovada
schimbarii numelui in cazul in care numele inscris pe diploma nu mai coincide
cu cel din actul de identitate;

j) teza de abilitare, In format tiparit ~i electronic.(2) In cazul 'in care documentele
prevazute la alin. (1) lit. g) nu sunt redactate in limba roman a sau engleza, ele
vor fi insolite de traducerea autorizata in limba rOman3..

Art. 7. (1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcatuita
din 3 membri, speciali~ti cu renume in domeniul de doctorat vizat de candidat, care
delin calitatea de conducator de doctorat;

(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie sa nu fie cadre
didactice titulare sau cercetatori in cadrul institutiei care organizeaza procesul de
obtinere a atestatului de abilitare sau 'in cadrul institutiei din care provine candidatul,
daca acestea sunt distincte;

(3) Pentru buna desIa~urare a sustinerii publice a tezei de abilitare, ~edinta va 11
prezidata de directorul ~colii doctorale unde domeniul de abilitare este integrat. Daca,
din motive obiective, directorul ~colii doctorale nu poate fi prezent la sustinerea publica
a tezei de abilitare, acesta nume~te pre~edinte un alt cadru didactic, membru 'in consiliu
~colii doctorale respective;

(4) Pentru conformitate, pre~edintele comisiei va semna raportul de evaluare a tezei
de abilitare intocmit de membrii comisiei de abilitare.
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III Etapele procesului de abilitare, afilierea la 0 ~coaHi doctorala

Art. 8 Procesul de abilitare are urmatoarele etape:

a) Candidatul depune la Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV dosarul corect
~i complet constituit;

b) Cererea de sustinere a tezei de abilitare 'in cadrul Universitatii din Craiova ~i
dosarul depus sunt Inregistrate la registratura universitatii, dupa verificarea
documentelor din dosarul candidatului;

c) Biroul de Studii Doctorale transmite catre $coala Doctorala dosarul candidatului
~i solicita verificarea indeplinirii standardelor minimale de catre 0 comisie [ormata din
trei membri:

1. Directorul Scolii Doctorale,
2.Prodecanul Facultatii unde este integrata ~coala doctoral a, responsabil cu

cercetarea ~tiintifidi;
3.Un conducator de doctorat din Domeniul de doctorat vizat de catre candidat,

membru al ~colii doctorale sau un director de departament;

d) Dllpa verificarea Indeplinirii standardelor minimale de catre comisie, aceasta
Inainteaza catre Biroul de Studii Doctorale al IOSUD - Universitatea din Craiova
propunerea privind componenta comisiei de sustinere publica a tezei de abilitare avizata
de catre decanul facultatii. La desemnarea membrilor din comisia de evaluare a tezei
de abilitare trebuie sa s e aiba In vedere evitarea oricarui conflict de interese intre
membrii comisiei ~i candidat;

e) Universitatea din Craiova, prin Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV,
transmite catre Ministerul Educatiei Nationale propunerea de comisie privind sustinerea
publica a tezei de abilitare In vederea aprobarii acesteia. Propunerea este semnata de
rectorul Universitatii din Craiova, ca reprezentant al IOSUD - Universitatea din
Craiova;

f) Dupa primirea adresei MEN de aprobare a componentei comisiei de abilitare,
Birolll de Studii Doctorale in~tiinteaza membrii comisiei de abilitare ~i, Impreuna cu
ace~tia ~i de comun acord cu candidatul, fixeaza data de sustinere publica a tezei de
abilitare;
g) Anuntul de sustinere publica a tezei de abilitare va fi afi~at pe site-ul universitatii din
Craiova, bl1p:(L~Y3v\y_,_~l_<;;_YLQlill~atS!g_1£l_!l_t/~QUC<!!_L~jabilit!g~_~_Qndueeredoctorat.Qbl? cu
eel putin 15 zile inainte de data sustinerii publice;

(h) Sustinerea publica tezei de abilitare are loc in cadrul ~colii doctorale unde este
acreditat domeniul de doctorat vizat de catre candidat;
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i) Dupa sustinerea publica a tezei de abilitare, dosarul ~i teza de abilitare sunt
inaintate la Ministerul Educatiei Nationale - Directia de Invatamant Universitar, in" , ,
vederea analizei acestuia de catre CNATDCU;

j) CNATDCU analizeaza dosarul ~i teza de abilitare ale candidatului ~i, dupa caz,
propune sau respinge acordarea atestatului de abilitare candidatului;

k) La propunerea CNATDCU, ministrul educatiei nationale acorda ate statui de
abilitare candidatului propus de ditre universitate;

I) In cazul in care CNATDCU respinge dosarul ~i teza de abilitare ale unui candidat,
Ministerul Educatiei Nationale aduce la cuno~tinta universitatii motive Ie pentru care
nu i s-a acordat ce11ificatul de abilitare candidatului.

Art. 9 (1) Sustinerea publica a tezei de abiIitare poate sa aiba loc numal in
prezenta celor trei membri din comisie ~i a pre~edintele comisiei;

(2) In cazulin care, din motive obiective, unul dintre membri nu poate fi prezent,
sustinerea publica se reprogrameaza la 0 data ulterioara, de comun acord;

(3) Dupa prezentarea tezei de abilitare de catre candidat, a sesiunii de intrebari ~i
raspunsuri, membrii comisiei de abilitare completeaza, dupa deliberare, un raport de
evaluare a tezei de abilitare care trebuie mentioneze rezultatele evaluarii si concluziile., ,

Art. 10 (1 )Atestatului de abilitare acordat de MEN confera titularului dreptul de a
solicita afilierea la 0 ~coala doctorala din cadrul IOSUD - Universitatea din Craiova,
in funqie de domeniul in care este abilitat;
(2) Consiliul ~colii Doctorale analizeaza ~i aproba cererile de afiliere ale noilor
conducatori de doctorat, transmitand Biroului de Studii Doctorale cererile de afiliere
aprobate in ~edinta consiliului;
(3) Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV supune aprobarii Senatului Universitatii
din Craiova propunerile ~colilor doctorale de primire a noi membri conducatori de
doctorat;
(4) Dupa aprobarea cererilor de afiliere, IOSUD- Universitatea din Craiova comunica
printr-o adresa scrisa Ministerului Educatiei Nationale numele noilor conducatori de
doctorat afiliati ~colilor doctorale;
(5) Conducatorii de doctorat afiliati pot cOOl'dona studenti-doctoranzi incepand cu anul
universitar urmator celui in care a avut loc afilierea;
(6) Se pot afilia la 0 ~coala doctoral a ~i cadre didactice care au obtinut abilitarea intr-
un domeniu de doctorat neacreditat in cadrul IOSUD-Universitatea din Craiova, dar
acestea nu pot indruma studenti doctoranzi in domeniul in care au fost abilitati;
(7) Cadrele didactice abilitate intr-un domeniu de doctorat neacreditat pot face parte

din comisiile de indrumare ale doctoranzilor, pot fi conducatori de doctorat in cotutela,
atunci cand 0 tern a de cercetare necesita competente ~i din domeniul de doctorat in
care acestea sunt abilitate;
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(8) Un cadru didactic sau cercetator abilitat, titular 'in alta institutie, se poate afilia la
o scoala doctorala a Universitatii din Craiova, 'intr-un domeniu acreditat, cu acordul, ,
institutiei de la care vine.

Art. 11 Scolile Doctorale ale IOSUD-UCV incIud 'in regulamentele proprii cerintele
specifice ce trebuie 'indeplinite de cihre persoanele abilitate pentru a deveni membre ale
scolilor doctorale respective., -

VI Taxa de abilitare: taxa de inscriere ~i de evaluare a dosarului de catre
IOSUD-UCV; taxa de sustinere publica a tezei de abilitare

Art. 12 (l )Taxa de abilitare se compune din: a) taxa de 'inscriere ~i de evaluare a
dosarului de ci:itreIOSUD-UCV; b) taxa de sustinere publica a tezei de abilitare;

(2) Taxa de 'inscriere ~i de evaluare a dosarului de catre IOSUD-UCV se achita 'in
momentul depunerii cererii de sustinere a tezei de abilitare ~i a dosarului de abilitare la
Biroul de Studii Doctorale;

(3) Taxa de sustinere publica a tezei de abilitare se achita in termen de maxim 5 zile
de la data primirii Adresei Ministerului Educatiei Nationale privind aprobarea
componentei comisie de abilitare;

(4) Cuantumul taxei de sustinere publica a taxei de sustinere publica a tezei de abilitare
variaza in functie de structura comisiei de abilitare:,

a) comisia de abilitare este formata din doi membri de la institutii din tara ~iunul de la
Universitatea din Craiova;

b) comisia de abilitare este formata din trei membri de la alte institutii din tara;

c) comisia de abilitare este formata din doi membri de la institutii din tara ~i unul de la
o institutie din strainatate.

Art. 13 Taxa de abilitare va fi ajustata astfel indit sa acopere toate cheltuielile
procesului de abilitare a candidatului respectiv, in cazul in care componenta comisiei
de abilitare este alta dedit cea mentionata la art. 10, alin. (4), lit a, b, c.

Art. 14 (l) Cadrele didactice titulare ale Universitatii din Craiova sunt scutite de taxa
de sustinere publica a a tezei de abilitare, cu obligatia de a se afilia unei ~coli doctorale
a IOSUD - Universitatea din Craiova, dupa obtinerea abilitarii;

(2) Daca in termen de 30 de zile de la obtinerea atestatului de abilitare persoana abilitata
nu depune cererea de afiliere la 0 ~coala doctoral a a Universitatii din Craiova, in functie
de domeniul abiliUirii, aceasta este obligata sa restituie institutiei contravaloarea taxei
de sustinere publica a tezei de abilitare.

Art. 15. IOSUD - Universitatea din Craiova elaboreaza documentele-tipizat necesare
procesului de abilitare ~i afiliere la ~colile sale doctorale.
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Prezentul Regulament a fost aprobat 'in ~edin
va intra in vigoare ineepand eu anul universitar

RECTOR,

17 iulie 2017 Sl,

PRE~EDINTELE SENATULUI,
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