
Regulamentul privind organizarea qi desflqurarea procesului de ob{inere
a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucuregtil

e candidalilor se depun la Biroul Doctorat, care verificd continutul dosarului
rarea acestuia. Dosarul trebuie sd cuprindd dovada pldlii taxei de abilitare

inainte de

fixat[ de

sitate sau aprobarea scutirii de taxd de cdtre rector.
le sunt inaintate $colilor Doctorale din domeniul pentru care este solicitatd abilitarea,

pentru verificarea indeplinirii standardelor minimale la nivel national.
Consiliul $colii Doctorale verific6 indeplinirea standardelor minimale la nivel nafional; in acest

scop, Consiliul $colii Doctorale poate numi o comisie sau un conduc[tor de doctorat care sd

realizeze un raport de verificare.
Dacd standardele minimale nu sunt indeplinite, Consiliul $colii Doctorale ia act de aceastd

constatare gi re-transmite dosarul inapoi la Biroul Doctorat, impreund cu o informare scris6 cu
privire la standardul sau criteriul neindeplinit. Biroul Doctorat returneazd dosarul candidatului,
insoJit de o copie a informdrii despre neindeplinirea standardelor. Taxa de abilitare nu se

restituie.
Dacd standardele minimale sunt indeplinite, Consiliul $colii Doctorale propune componenla
comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare. Propunerile trebuie sd cuprindd cel
pulin 3 nominalizdri pentru calitatea de membru al comisiei qi cel pulin o nominalizare ca

membru supleant avdndu-se in vedere evitarea oric5rui conflict de interese qi situalii de

incompatibilitate intre candidat qi membrii propuqi. Cei propupi pentru a fi membri in comisie
trebuie sd fie conducdtori de doctorat, specialigti cu renume, cu preocupari qi contribufii
relevante pentru problematica tezei de abilitare gi sd indeplineascd standardele interne ale
Universitdlii din Bucuregti qi ale qcolii doctorale. Dintre cei propuqi, doar unul poate sd fie, prin
exceplie gi in cazuri bine justificate, afiliat la o altd institulie decdt universitdlile de cercetare
avansatd din str[in[tate sau din ]ard gi institutele Academiei Romdne2.
Pe baza acestor nominalizdri, conducerea UniversitAfli din Bucureqti transmite CNATDCU
propunerea de comisie cuprinzdnd 3 membri qi I membru supleant.
Biroul Doctorat posteazd pe site-ul Universit[1ii informa]iile prevdzute de OM 312112015.
Documentele care se vor posta pe site-ul UniversitSlii sunt: curriculum vitae,lista de lucr[ri, fiqa
de verificare privind indeplinirea standardelor minimale, rezumatul tezei de abilitare gi

componen(a comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.
Dupd transmiterea de cdtre CNATDCU a numirii comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei
de abilitare, Biroul Doctorat inqtiinteazd $coala Doctoral[ pentru planificarea gi organizarca
sus{inerii publice.
Directorul qcolii doctorale consultd membrii comisiei in legdturd cu calitatea tezei de abilitare qi

posibilitatea de a organiza susfinerea. Dacd membrii comisiei iqi dau acordul at organizarea
susfinerii publice, dupd consultarea candidatului gi a membrilor comisiei, directorul qcolii
doctorale frxeazd. data qi locul sustineri.

10. in cazul in care membrii comisiei nu-qi dau acordul cu organizarea susfinerii, ei intocmesc gi

semneazd un raport comun prin care recomandd argumentat neorganizarea suslinerii tezei in
forma depusd. Directorul qcolii doctorale transmite acest raport negativ Biroului Doctorat, care-l
va inainta MEC$-CNATDCU Ei totodatd va inqtiinfa candidatul asupra deciziei luate.
Candidatul poate opta pentru refacerea qi redepunerea tezei intr-un termen de maximum I an,

sau pentru retragerea dosarului de abilitare. in cazul in care candidatul a optat pentru retragerea

' Oblinerea atestatului de abilitare la Universitatea din Bucuregti nu confer6 de drept calitatea de membru al unei qcoli
doctorale din cadrul Universitdfii din Bucuregti.
2 in sensul prezentului regulament, prin,,aftliat" se in{elege personalul titular sau asociat, precum qi acela care are
raporturi contractuale pe durattr determinate cu o institufie de inv[{dmdnt superior sau de cercetare.
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dosarului qi solicitd acest lucru, rectorul poate aproba, cu avizul decanului facultdlii in care
funclioneazd qcoala doctorald, restituirea totald sau parfiald a taxei de abilitare

1 1. Cu cel pulin 15 zile inainte de susfinerea publicS, teza de abilitare va fi depusd la biblioteca
facultdlii din care face parte $coala Doctorald, iar Biroul Doctorat va publica pe site informafiile
privind data qi locul susfinerii publice. Totodata, teza de abilitare va fi supusi tuturor
reglementdrilor de publicitare electronicd gi de combatere aplagiatului in vigoare pentru tezele
de doctorat. Sesizlrile primite in scris prin registraturd ru., pii, pogt6 electronica pe adresa
Secretariatului $colii Doctorale sunt comunicate membrilor comisiei de specialitate pentru
evaluarea tezei de abilitare inainte de deslrqurarea suslinerii.

12. Susfinerea are loc in cadrul unei sesiuni cu caracter public. in cadrul sustinerii, membrul care
este afiliat institulional la Universitatea din Bucureqti indeplineqte gi atribufiile de pregedinte de
gedintd 9i asigurd buna desft$urare a suslinerii publice; dacd nici unul dintre membrii comisiei
de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare nu este afiliat institulional 1a Universitatea din
Bucuregti, membrii prezen[i ai comisiei desemneazd dintre ei un preqedinte de qedinJd. in cazul
in care, din motive intemeiate, un membru al comisiei igi anun{a indisponibilitatea ae a n prezent
la sus{inere, sustinerea tezei poate avea loc qi cu participarea sa prin videoconferint6, cu acordul
candidatului qi al celorlalli membri ai comisiei. in acest caz, inregistrarcaaudio/video a suslinerii
este obligatorie qi se ataqeaz[ dosarului de abilitare.

13. Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare intocmegte raportul de evaluare care
cuprinde propunerea de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, conform modelului
atagat.

14. Dupd susfinerea publicl a tezei de abilitare, secretariatul $colii Doctorale va trimite raportul
completat 9i semnat de cdtre comisia de abilitare. Membrii care au participat prin
videoconferin{d vor transmite un e-mail de confirmare a votului lor, iar inregistrirea electroni.a
a intregii suslineri se va ataqa raportului scris.

15. Biroul Doctorat verificd dosarul qi-l transmite MEC$-CNATDCU pentru analizd,qi decizie.
16. Dupd comunicarea de cdtre MEC$ a emiterii ordinului de ministru cuprinzflnd acordarea

atestatului de abilitare sau a rezolutiei de neacordare a atestatului de abilitare, Biroul Doctorat
transmite candidatului aceastd comunicare.

DIRECTOR C.S.fJ.D.,

Prof. dr. Bogdan MIJRGESCTI



Anexă: Precizări privind operaţiunile financiare legate de susţinerea abilitărilor la 
Universitatea din București. 

 
 
Derularea operațiunilor birocratice și financiare aferente va fi realizată de către Școlile Doctorale, 
administratorii facultăților și serviciile specializate ale Universității.  
Se aplică regulile, procedurile şi nivelurile de plată prevazute de reglementările în vigoare ale 
Universităţii pentru comisiile de susţinere a doctoratului. 
 
 
 
 
 
 
 


