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CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

 

Art. 1. - (l) Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de studii universitare de doctorat în I.O.S.U.D. - Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” este adoptat în temeiul Legii nr. 1/2011 a educației 

naționale, al Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, al H.G. 

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, al 

ordinelor ministrului educației naționale emise în domeniu și al Cartei Universitare a 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Prezentul regulament se aplică în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” din București, în calitate de instituție organizatoare de studii 

universitare de doctorat (I.O.S.U.D.),  în ceea ce privește activitatea Consiliului 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.), a școlilor doctorale care 

funcționează în cadrul instituției (Școala Doctorală Drept și Școala Doctorală de 

Ordine Publică și Siguranță Națională), precum și a Departamentului de Studii 

Doctorale (D.S.D.).  

(3) Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de 

studii universitare de doctorat reglementează principiile de bază ale studiilor 

universitare de doctorat, care reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor 

universitare oferite de  Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

CAPITOLUL II - Studiile universitare de doctorat 

Secțiunea 1 – Organizarea studiilor universitare de doctorat 

Art. 2. - (l) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează, prin 

școlile doctorale, studii universitare de doctorat științific, la forma de învățământ cu 

frecvență sau cu frecvență redusă, potrivit legii.  

 (2) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul 

de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

(3) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează programe de 

studii universitare de doctorat în domeniul fundamental ”Științe sociale”, ramurile 

de științe: ”Științe juridice” și ”Științe militare, informații și ordine publică”, 

domeniile de studii universitare de doctorat: ”Drept” și ”Ordine publică și siguranță 

națională”. 

(4) Programul de studii universitare de doctorat este organizat de școala 

doctorală, sub coordonarea C.S.U.D.  

Secțiunea 2 – Admiterea la studiile universitare de doctorat 

 Art. 3. - Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs 

organizat anual de școala doctorală, înainte de începerea anului universitar, conform 

metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat în Academia de Poliție și a unui calendar avizat de consiliul 

școlii doctorale. Data susținerii concursului de admitere este stabilită de 

conducătorul de doctorat.  
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Art. 4. - (1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se susține în limba 

română sau într-o limbă de circulație internațională, în cazul cetățenilor străini și se 

organizează înainte de începerea anului universitar.  

(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor străini se 

realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației și 

Cercetării (M.E.C.). 

(3) Admiterea la studii universitare de doctorat este condiționată de promovarea 

concursului de admitere. 

Art. 5. - (1) Perioada sesiunii de admitere, forma și probele de concurs se fac 

publice cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare 

la sediul academiei și prin publicare pe pagina web a academiei. 

 (2) Școlile doctorale scot la concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat locurile vacante transmise de către conducătorii de doctorat și aprobate de 

către Senatul universitar al academiei. 

Art. 6. - Concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă într-un 

interviu prin intermediul căruia comisia de concurs verifică nivelul de cunoaștere de 

către candidat a problematicii domeniului respectiv, a preocupării candidatului și a 

orientării acestuia către domeniul ales.  

Secțiunea 3 – Contractul de studii universitare de doctorat 

Art. 7. - (1) În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la începerea primului 

an de studii se încheie, cu fiecare student-doctorand în parte, contractul de studii 

universitare de doctorat. Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de 

studentul-doctorand, conducătorul de doctorat și rectorul Academiei de Poliție, în 

calitate de reprezentant legal al I.O.S.U.D. 

(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează 

de către școala doctorală, este avizat de consiliul școlii doctorale și este aprobat de 

către C.S.U.D.  

Art. 8. - Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde, în plus față de 

drepturile și obligațiile ce revin studenților-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, 

precum și I.O.S.U.D., cel puțin următoarele: 

a) date despre I.O.S.U.D. și școala doctorală; 

b) datele de identificare ale studentului-doctorand;  

c) datele de identificare ale conducătorului de doctorat; 

d) tema de cercetare aleasă; 

e) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 

f) condițiile de întrerupere și prelungire a programului de studii 

universitare de doctorat; 

g) cuantumul taxei de studiu și termenele de plată; 

h) durata contractului; 

i) limba în care se redactează și se susține teza de doctorat - limba română, 

limba unei minorități naționale sau o limbă de circulație internațională; 

j) cuantumul activităților didactice pe care studentul-doctorand se 

angajează să le desfășoare și perioada în care se desfășoară acestea, conform art. 164 

alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 
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Art. 9. - Stabilirea, prin contract, după caz, a ritmului și volumului de activități 

didactice pe care urmează să le desfășoare studentul-doctorand nu trebuie să 

afecteze în mod negativ derularea programului său doctoral, având în vedere că 

doctoratul reprezintă în primul rând o experiență profesională de cercetare. 

Secțiunea 4 – Structura și durata programului de studii universitare de doctorat 

Art. 10. – (1) Programele de studii universitare de doctorat organizate în 

I.O.S.U.D. – Academia de Poliție asigură formarea de competențe profesionale (de 

conținut, cognitive și de cercetare) în domeniile de specialitate (”Drept” și ”Ordine 

publică și siguranță națională”), precum și a unor competențe transversale. 

(2) În accepțiunea prezentului regulament, sunt calificate drept competențe 

profesionale următoarele competențe specifice domeniilor de specialitate (”Drept” și 

”Ordine publică și siguranță națională”): 

a) cunoștințe avansate în domeniu; 

b) capacitatea de identificare, formulare și soluționare a problemelor de 

cercetare; 

c) stăpânirea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată; 

d) cunoștințe privind managementul proiectelor de cercetare; 

e) stăpânirea procedeelor și soluțiilor noi în cercetare; 

f) abilități de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor științifice; 

g) abilități lingvistice la nivel academic în limbi de circulație internațională 

necesare documentării și elaborării de lucrări științifice; 

h) înțelegerea și capacitatea de aplicare a principiilor și valorilor eticii 

cercetării științifice în domeniul respectiv. 

(3) În accepțiunea prezentului regulament, sunt considerate drept competențe 

transversale următoarele: 

a) competențe de comunicare, scrisă și orală, în domeniile de specialitate 

(”Drept” și ”Ordine publică și siguranță națională”); 

b) competențe lingvistice avansate în limbi de circulație internațională; 

c) utilizarea tehnologiei informației și comunicării; 

d) abilități de interrelaționare și de lucru în echipă; 

e) cunoștințe de management al resurselor umane, materiale și financiare; 

f) calități de conducere; 

g) cunoștințe privind managementul carierei, precum și însușirea de tehnici 

privind căutarea unui loc de muncă și de creare de locuri de muncă pentru alții; 

h) cunoștințe privind managementul riscului, crizei și al eșecului; 

i) cunoștințe privind utilizarea legislației în domeniul drepturilor de proprietate 

intelectuală. 

Art. 11. – (1) Desfășurarea programului de doctorat este cuprinsă între data 

înmatriculării la doctorat și data susținerii publice a tezei de doctorat. 

(2) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului 

doctoral, care necesită prezența efectivă a acestuia în cadrul I.O.S.U.D. – Academia 

de Poliție sau în cadrul unor unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri 

sau parteneriate instituționale cu Academia de Poliție. 

(3) Prezența efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la o 

școală doctorală la alta și de la un student-doctorand la altul, fiind decisă de către 
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conducătorul de doctorat în funcție de specificul programului doctoral și cu 

respectarea prevederilor regulamentului școlii doctorale. 

(4) Regulamentul școlii doctorale prevede obligațiile referitoare la frecvență, 

potrivit unei metodologii elaborate de M.E.C. 

Art. 12. – (1) Programul de doctorat se desfășoară, de regulă, pe durata a 3 ani 

și cuprinde parcurgerea de către studentul-doctorand, sub coordonarea 

conducătorului de doctorat, a unui program de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate și a unui program individual de cercetare științifică. 

 (2) Din motive temeinice, în condițiile stabilite prin regulamentul școlii 

doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu 

aprobarea Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. 

(3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în 

condițiile stabilite prin regulamentul școlii doctorale. Durata acestor studii se 

prelungește cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 

 (4) Prelungirea prevăzută la alin. (2), respectiv întreruperea și prelungirea 

prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin acte adiționale la contractul de studii 

universitare de doctorat. 

(5) Durata maximă însumată a eventualelor prelungiri, inclusiv ca urmare a 

întreruperii programului de doctorat, este de 2 ani.  

(6) Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit 

potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale 

la acesta, mai are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 2 ani pentru a 

finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen conducând în mod automat 

la exmatricularea sa. 

(7) Susținerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la 

terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul Senatului universitar și al 

conducătorului de doctorat.  

Subsecțiunea 4.1. - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Art. 13. - (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

alcătuit din activități desfășurate în formațiuni instituționalizate de studiu, prin 

cursuri, seminare, laboratoare și altele.  

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să 

afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul 

individual de cercetare științifică. 

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un 

instrument pentru îmbogățirea cunoștințelor studentului-doctorand și care îi servește 

acestuia pentru derularea în bune condiții a programului de cercetare științifică și 

pentru dobândirea de competențe avansate specifice ciclului de studii universitare de 

doctorat.  

Art. 14. - (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

planificat și organizat de școala doctorală. Conducătorul de doctorat stabilește 

disciplinele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate. 

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este stabilit pe 

baza propunerilor și cu acordul tuturor conducătorilor de doctorat astfel încât, să fie 
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relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat ales de fiecare student-

doctorand. 

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat 

și prin participarea studenților-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare 

organizat de școala doctorală, dacă nu au mai parcurs aceste cursuri, fără ca 

studenții-doctoranzi să fie obligați să susțină examenele de promovare din cadrul 

acestui ciclu.  

Art. 15. - (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se 

poate interfera cu programul de cercetare științifică, astfel încât durata cumulată a 

programului bazat pe studii universitare avansate, stabilit de conducătorul de 

doctorat, să nu depășească 3 luni. 

(2) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 

trebuie să se înscrie în intervalul de timp al primului an de studii, cu condiția 

îndeplinirii exigențelor referitoare la frecvență. 

Art. 16. - (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

oferit doctoranzilor pe bază de planuri de învățământ și fișele disciplinelor care 

conțin discipline astfel stabilite încât să asigure obținerea de către doctoranzi a 

competențelor profesionale și transversale specifice nivelului doctoral. 

(2) Planurile de învățământ se elaborează de consiliul școlii doctorale cu 

consultarea conducătorilor de doctorat, se avizează de C.S.U.D. și se aprobă de 

Senatul universitar. 

(3) Fișele disciplinelor se elaborează de titularii de discipline și se aprobă de 

consiliul școlii doctorale. 

Art. 17. - (1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile stabilit prin 

planurile de învățământ.  

(2) Obținerea creditelor este condiționată de promovarea examenelor la 

disciplinele la care doctoranzii doresc să obțină credite. Notele acordate reprezintă 

exclusiv condiția necesară și suficientă pentru acordarea creditelor și nu au nici o 

altă relevanță în evaluarea studentului-doctorand. 

(3) Creditele obținute de studentul-doctorand într-un program de master de 

cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat și/ori a unor stagii de 

cercetare științifică, desfășurate în țară sau în străinătate, în universități ori în unități 

de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-

un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. 

(4)  Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat și se aprobă de 

către consiliul școlii doctorale. 

Art. 18. - (1) Participarea la programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate care trebuie urmat de către studentul-doctorand și alegerea disciplinelor de 

studiu din cadrul acestuia sunt stabilite de către conducătorul de doctorat. 

 (2) Îngrădirea acestei opțiuni a conducătorului de doctorat este interzisă.  

Art. 19. - (1) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru 

parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziție de 

școala doctorală proprie sau de către alte școli doctorale, dacă acestea au un 

curriculum de pregătire avansată corelat pe tema stabilită pentru cercetarea 

științifică. 
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(2) Îngrădirea acestei opțiuni proprii este interzisă. 

Art. 20. - (1) Evaluarea cunoștințelor la disciplinele din programul de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate se face prin examene sau colocvii, în cadrul 

sesiunii prevăzute în planul de învățământ. 

(2) Evaluările aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv 

informativ, nu sunt obligatorii pentru studenții-doctoranzi și nu pot condiționa 

finanțarea studenților-doctoranzi ori parcursul acestora în cadrul programului de 

studii.  

Art. 21. - Școala doctorală este obligată să asigure accesul liber și neîngrădit la 

programul de pregătire avansată tuturor studenților-doctoranzi din cadrul școlii 

doctorale respective sau din cadrul altor scoli doctorale.  

Subsecțiunea 4.2. - Programul de cercetare științifică 

Art. 22. – (1) Programul individual de cercetare științifică a studentului-

doctorand se desfășoară în cadrul școlii doctorale sub conducerea conducătorului de 

doctorat și începe de la finalizarea programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate până la susținerea tezei de doctorat. 

(2) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul științific 

al studentului-doctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i 

asigura acestuia condițiile, cunoștințele și informațiile care să maximizeze șansele 

finalizării programului de doctorat.  

Art. 23. - (1) Programul de cercetare științifică presupune participarea 

studentului-doctorand în proiectul de cercetare științifică stabilit de către 

conducătorul de doctorat. 

(2) Structura, conținutul, organizarea și desfășurarea proiectului de cercetare 

științifică al studentului-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat care 

fixează și un orar cu parcursul științific coerent. 

(3)  Proiectul de cercetare științifică este modalitatea de atingere a obiectivului 

de realizare a tezei de doctorat în etape de investigare, finalizate cu prezentări ale 

unor referate de cercetare științifică, la solicitarea studentului-doctorand, cel puțin  

unu la 12 luni și maxim 3 în 24 de luni, în fața comisiei de îndrumare și a 

conducătorului de doctorat. 

 (4) Solicitarea studentului-doctorand de a susține un referat de cercetare 

științifică este materializată într-o cerere adresată conducătorului de doctorat.  

 (5) Studentul-doctorand este obligat să susțină numărul referatelor de cercetare 

științifică stabilite de conducătorul de doctorat prin programul de cercetare 

științifică. 

(6) Conducătorul de doctorat consultă comisia de îndrumare cu privire la data 

și ora solicitate de studentul-doctorand, pentru a evita eventualele suprapuneri de 

activități ale acestora, după care aprobă cererea studentului-doctorand, cu precizările 

necesare dacă este cazul și o predă la secretariatul Departamentului de Studii 

Doctorale, pentru înregistrare și evidență. Planificarea datelor de prezentare a 

referatelor de cercetare științifică se păstrează la conducătorul de doctorat pentru 

doctoranzii proprii.  
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Art. 24. - (1) Desfășurarea activității de susținere a referatului de cercetare 

științifică conține o componentă de prezentare a rezultatelor cercetării efectuate de 

studentul-doctorand și o componentă de răspunsuri la întrebările puse de comisie. 

Comisia face aprecieri asupra nivelului cercetării științifice desfășurate de studentul-

doctorand și poate recomanda studentului-doctorand intensificarea efortului de 

cercetare pe anumite direcții, iar în situația în care studentul-doctorand a prezentat 

un referat de cercetare științifică neconcludent din punct de vedere științific, comisia 

poate decide aprofundarea cercetării științifice și repetarea susținerii acestuia. 

(2) Susținerea unui referat de cercetare științifică poate fi repetată de un număr 

nelimitat de ori, până la acceptarea acestuia. 

 Art. 25. - (1) Pentru referatele de cercetare științifică acceptate de comisie se 

întocmește un proces-verbal, pe care conducătorul de doctorat îl depune la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale. Acest proces verbal devine parte 

componentă a dosarului studentului-doctorand. 

(2) Concluziile rezultate din cercetarea științifică, prezentate în referatele de 

cercetare științifică acceptate, se publică de studentul-doctorand, cu avizul 

conducătorului de doctorat, sub formă de articole sau comunicări științifice în cadrul 

unor sesiuni organizate de școala doctorală sau de I.O.S.U.D. Aceste articole sau 

comunicări se iau în calcul la îndeplinirea sarcinilor studentului-doctorand, privind 

activitatea publicistică, stabilite prin programul de pregătire. 

Art. 26. - Pentru referatele de cercetare științifică respinse de comisie și asupra 

cărora aceasta a decis repetarea susținerii, se întocmește o notificare, care se depune 

de către conducătorul de doctorat la secretariatul Departamentului de Studii 

Doctorale. 

Art. 27. - (1) Activitatea publicistică a studentului-doctorand se ia în calcul 

numai dacă este concretizată sub formă de note critice, articole, studii sau participări 

la manifestări științifice interne și internaționale, materializate în volumele acestora.  

(2) Studenții-doctoranzii au obligația de a depune la dosarul de doctorat aflat la 

secretariatul Departamentului de Studii Doctorale copii ale materialelor științifice 

publicate. 

Art. 28. - Componenta de cercetare științifică a doctoratului se poate desfășura 

în cadrul I.O.S.U.D. - Academia de Poliție sau în cadrul unor unități de cercetare din 

țară sau din străinătate, partenere sau în consorțiu cu Academia de Poliție. 

Secțiunea 5 – Teza de doctorat 

Art. 29. - (1) Teza de doctorat reprezintă lucrarea științifică originală, elaborată 

de către un student-doctorand, sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în 

cadrul studiilor universitare de doctorat și condiția legală pentru obținerea titlului de 

doctor. 

(2) Conținutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin 

consultare cu conducătorul de doctorat și va respecta structura-cadru și limitările 

impuse de regulamentul școlii doctorale. 

(3) Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor stabilite prin 

regulamentul școlii doctorale. 

Art. 30. - (1) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a 

studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susținerii 
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publice, cu condiția ca noul titlu să fie corelat cu conținutul tezei. Îndeplinirea 

acestei condiții se constată de conducătorul de doctorat. 

(2) Dacă nu este îndeplinită condiția corelării între titlu și conținut, 

conducătorul de doctorat recomandă studentului-doctorand alegerea unui alt titlu, 

fără a impune acestuia o anumită formulare.  

(3) Dacă studentul-doctorand își menține poziția, conducătorul de doctorat nu 

își impune punctul de vedere, dar are dreptul de a nu-și da acordul pentru susținerea 

tezei. 

Art. 31. - (1) Teza de doctorat împreună cu anexele acesteia sunt documente 

publice și se redactează și în format digital. Teza de doctorat și anexele sale se 

publică pe un site administrat de M.E.C., cu respectarea legislației în vigoare în 

domeniul drepturilor de autor. 

(2) Rezumatul tezei este publicat pe site-ul academiei și poate fi consultat 

public după emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere. 

(3) Teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca academiei cu cel 

puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea publică. Lucrarea de doctorat 

rămâne document public la biblioteca academiei. 

(4) Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau 

a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi 

accesată liber pe platforma națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului 

de doctor; tezei i se va atribui o licență de protecție a dreptului de autor. 

(5) Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de 

doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de 

maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului 

de grație, în cazul în care nu a fost primită la I.O.S.U.D. – Academia de Poliție nicio 

notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital 

devine liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe de protecție a 

dreptului de autor. 

(6) După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația 

de a notifica I.O.S.U.D. – Academia de Poliție asupra acestui fapt și de a transmite 

indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe 

platforma națională. 

 (7) Dosarul de doctorat se arhivează de către I.O.S.U.D. – Academia de Poliție 

cu regim permanent. 

Art. 32. - (1) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă 

corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și 

demonstrațiilor exprimate în teză. 

(2) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parțial, 

și fabricarea rezultatelor cercetărilor. 

(3) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea 

sursei pentru orice material preluat. 

(4) Studentul-doctorand este obligat să prezinte la depunerea tezei de doctorat 

o declarație scrisă, pe propria răspundere, privind originalitatea conținutului tezei de 

doctorat și respectarea standardelor de calitate și etică profesională. 
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(5) I.O.S.U.D. – Academia de Poliție încurajează implementarea unei culturi a 

corectitudinii și responsabilității în elaborarea lucrărilor și, concomitent, o 

monitorizează prin implementarea unui program antiplagiat. 

Art. 33. - Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu autorul tezei, de 

respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea 

originalității conținutului tezei. 

Art. 34. - Pe întregul parcurs al elaborării tezei, studentul-doctorand poate 

consulta conducătorul de doctorat, iar conducătorul de doctorat are obligația să 

răspundă solicitărilor acestuia. De asemenea, conducătorul de doctorat poate solicita 

studentului-doctorand, ori de câte ori consideră necesar, să-i prezinte stadiul 

elaborării tezei, iar acesta este obligat să prezinte cele solicitate. 

Art. 35. - (1) Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a-l informa pe 

studentul-doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a 

verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor deontologice, atât pe 

parcursul realizării cercetării de doctorat cât și la redactarea tezei de doctorat. 

(2) În fiecare program de pregătire individuală a studenților-doctoranzi, se vor 

regăsi cursuri de etică și integritate academică cu durata de minimum 14 ore. 

Art. 36. - (1) Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de 

doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii. 

(2) Valorificarea dreptului de autor în cadrul programului de studii universitare 

de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislației în domeniu. 

Art. 37. - Cheltuielile legate de redactarea și multiplicarea tezei de doctorat și a 

rezumatului acesteia, în vederea susținerii publice, se suportă de către studentul-

doctorand. 

Secțiunea 6 – Finalizarea studiilor universitare de doctorat 

Art. 38. - Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținerea în 

ședință publică a tezei de doctorat în fața comisiei de susținere publică a tezei de 

doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat. 

Art. 39. - (1) Susținerea publică poate avea loc numai după parcurgerea 

etapelor prevăzute în Codul studiilor universitare de doctorat. 

(2) Pentru obținerea avizului de susținere a tezei de doctorat se vor desfășura 

următoarele activități: 

a) studentul-doctorand înaintează la școala doctorală o cerere avizată de 

conducătorul de doctorat privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către 

comisia de îndrumare, în vederea presusținerii; 

b) secretariatul Departamentului de Studii Doctorale înregistrează cererea 

și o depune la dosarul de doctorat. Cu această ocazie studentul-doctorand predă teza 

în format electronic și după caz, în format printat la secretariatul Departamentului de 

Studii Doctorale, iar personalul acestuia întocmește și înregistrează o notă de 

primire, care va fi depusă la dosarul de doctorat; 

c) școala doctorală realizează analiza de similitudini (în termen de maxim 

30 de zile calendaristice de la primire), utilizând un program recunoscut de 

C.N.A.T.D.C.U.; școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui 

program dezvoltat la nivel național privind existența de similitudini. 
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Raportul/rapoartele de similitudini /de analiză a originalității se includ în dosarul de 

doctorat; 

d)  școala doctorală trimite rapoartele de similitudini /de analiză a 

originalității conducătorului de doctorat și studentului-doctorand. Conducătorul de 

doctorat analizează rapoartele de similitudini /de analiză a originalității și decide 

dacă teza trebuie corectată/modificată sau poate fi prezentată în aceeași formă 

comisiei de îndrumare. Rezoluția conducătorului de doctorat pe raportul de 

similitudini /de analiză a originalității trebuie să fie motivată succint printr-un 

referat atașat raportului; 

e) teza de doctorat este prezentată în fața comisiei de îndrumare, prilej cu 

care conducătorul de doctorat, împreună cu comisia de îndrumare, se pronunță 

asupra conținutului științific al tezei și asupra respectării regulilor de deontologie în 

cercetarea științifică. După această presusținere, care poate fi publică, conducătorul 

de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și 

organizării susținerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și 

acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat, sub 

forma avizului privind susținerea tezei de doctorat. Avizul se depune la secretariatul 

Departamentului de Studii Doctorale prin grija conducătorului de doctorat. Durata 

procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare şi control este de 30 de zile 

(în care se include și timpul necesar analizei de similitudini); 

f) în cazul identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare, 

inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de 

rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, precum și în cazul constatării 

caracterului irelevant și a nivelului științific scăzut al conținutului tezei, în cadrul 

evaluării acesteia de către comisia de îndrumare, avizul de susținere publică nu se 

obține. Dacă nu se obține avizul de susținere publică, teza se reface și se prezintă la 

o nouă evaluare în vederea obținerii acestuia. 

Art. 40. (1) După obținerea avizului privind susținerea tezei de doctorat, 

urmează etapa organizării susținerii acesteia, prin desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) în termen de 10 zile calendaristice de la data obținerii avizului privind 

susținerea tezei de doctorat, studentul-doctorand efectuează eventualele corecturi 

recomandate de comisia de îndrumare. Revizuirea unor aspecte de conținut, precum 

și operarea unor modificări sau completări, recomandate de conducător înainte de 

presusținere sau de comisia de îndrumare cu ocazia presusținerii, presupun o nouă 

analiză de similitudini, cu plata unei taxe de reanalizare, potrivit metodologiei 

interne, astfel încât raportul final de similitudine /de analiză a originalității (cu 

rezoluția conducătorului de doctorat) să corespundă formei definitive a tezei; 

b) în același interval de timp, studentul-doctorand depune la secretariatul 

Departamentului de Studii Doctorale următoarele: 

* teza de doctorat în format letric (5 exemplare) și în format 

electronic; 

* rezumatul tezei de doctorat (doar în format electronic în limba 

română și în limba engleză), 

* CV-ul personal; 

* lista lucrărilor publicate și conținutul scanat al acestora; 
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* declarația privind opțiunea personală referitoare la publicarea tezei 

de doctorat; 

* traducerea autorizată a titlului tezei de doctorat în limba engleză. 

c) secretariatul Departamentului de studii doctorale certifică, printr-un 

referat, îndeplinirea de către studentul-doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul 

programului de studii universitare de doctorat. 

d) în același interval de timp, studentul-doctorand achită taxele de studii 

aferente perioadei de la ultima achitare a taxelor de studii până la data de susținere a 

tezei, inclusiv taxa de susținere a tezei, astfel încât să fie acoperită plata taxelor 

pentru întreaga perioadă de efectuare a studiilor și depune la secretariatul 

Departamentului de Studii Doctorale un exemplar original al chitanțelor, care se vor 

anexa la raportul de aprobare a susținerii publice a tezei de doctorat; 

e) în termen de 10 zile calendaristice de la data obținerii avizului privind 

susținerea tezei de doctorat, conducătorul de doctorat desfășoară următoarele 

activități: 

* obţine aprobarea consiliului școlii doctorale cu privire la 

componenţa comisiei de susţinere a tezei de doctorat; 

* întocmeşte referatul de evaluare a tezei;  

* întocmeşte raportul adresat rectorului, prin care solicită aprobarea 

pentru susţinerea publică a tezei de doctorat (inclusiv data propusă pentru susținerea 

publică); 

* furnizează secretariatului Departamentului de Studii Doctorale CV-

urile membrilor comisiei de susţinere; 

f) secretariatul Departamentului de Studii Doctorale prezintă rectorului 

următoarele: 

* raportul prin care se solicită aprobarea susținerii publice a tezei și 

numirea comisiei de doctorat, semnat şi de către preşedintele propus al comisiei de 

susţinere; 

* hotărârea consiliului școlii doctorale de aprobare a comisiei de 

doctorat; 

* un exemplar al tezei de doctorat; 

* avizul privind susţinerea tezei de doctorat; 

* referatul conducătorului de doctorat; 

* copiile chitanţelor de achitare a studiilor. 

Raportul pentru aprobarea susţinerii publice a tezei și numire a comisiei de 

doctorat se prezintă rectorului cu cel puţin 25 de zile înainte de susţinerea tezei. 

(2) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat și aprobată 

de consiliul școlii doctorale, după exprimarea acordului referenților oficiali. Comisia 

de doctorat este alcătuită din cel puțin 5 membri: președintele, ca reprezentant al 

I.O.S.U.D. (persoană care ocupă o funcție de conducere sau este membru într-o 

structură de conducere în academie), conducătorul de doctorat și cel puțin 3 referenți 

oficiali, din țară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată 

teza de doctorat și din care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în afara I.O.S.U.D. - 

Academia de Poliție. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor și au cel puțin 

funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II ori 

au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate. 
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(3) După aprobare, comisia de doctorat se numeşte prin decizie a rectorului, în 

termen de cel mult 3 zile de la data prezentării către rector a raportului pentru 

aprobarea susținerii publice. 

(4) Exemplarele tezei de doctorat se distribuie de către conducătorii de 

doctorat, referenților oficiali, specificându-se data la care urmează să aibă loc 

susținerea publică a tezei de doctorat și termenul până la care trebuie să fie trimise 

referatele de apreciere asupra tezei, astfel încât să li se asigure referenților o 

perioadă de 15 zile de analiză a tezei, redactare a referatului de apreciere și trimitere 

a acestuia, în două exemplare, împreună cu teza la secretariatul Departamentului de 

Studii Doctorale. O dată cu referatul de apreciere, referentul oficial va depune și o 

adeverință din care să reiasă, în mod explicit, gradul său didactic sau de cercetare și 

tranșa de vechime în învățământ sau cercetare, precum și o copie a cărții sale de 

identitate, respectiv a pașaportului, dacă este cazul. 

(5) După primirea tuturor referatelor, secretariatul Departamentului de 

Studii Doctorale prezintă preşedintelui comisiei de doctorat, cu cel puțin 3 zile 

înainte de data susținerii, un exemplar al tezei de doctorat şi referatele membrilor 

comisiei în vederea elaborării referatului final de susţinere a tezei și a supunerii 

acestuia aprobării rectorului. Dacă cel puţin un referat nu este favorabil susţinerii 

tezei şi acordării titlului de doctor, preşedintele comisiei consemnează acest aspect 

în referatul final, propune rectorului refacerea tezei şi reluarea procedurilor de 

evaluare a acesteia, precum şi replanificarea susţinerii tezei, după caz. 

 

(6) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat 

devine indisponibil cu cel puţin 20 zile înainte de susţinerea tezei, el poate fi 

schimbat la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea consiliului școlii 

doctorale. Noul referent oficial desfăşoară aceleaşi activităţi pentru evaluarea tezei. 

(7) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susținerea publică a tezei 

de doctorat cuprinde reprezentanți ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat poate 

fi completată cu 1-2 referenți provenind din alte I.O.S.U.D., la propunerea 

conducătorilor de doctorat. Președintele comisiei este un reprezentant al I.O.S.U.D. 

– Academia de Poliție, dacă aceasta organizează susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

(8) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulație 

internațională, cu aprobarea Senatului universitar, susținerea publică se poate face în 

respectiva limbă. 

Art. 41. - (1) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale introduce  

două exemplare tipărite ale tezei de doctorat în biblioteca Academiei, cu cel puțin 

20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere, pentru consultarea 

la cerere, a conținutului. 

(2) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale întocmește și afișează 

anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de 

data propusă pentru susținere. Acesta va include în mod obligatoriu: 

a) data, locația și ora de susținere; 

b) conducătorul sau conducătorii de doctorat; 

c) locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. 
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(3) Prin grija secretariatului Departamentului de Studii Doctorale sunt afișate 

pe site-ul Academiei de Poliție. 

a) anunțul susținerii publice; 

b) rezumatul tezei în format electronic; 

c) CV-ul studentului-doctorand; 

d) CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat 

sau link-uri către acestea. 

Art. 42. - (1) Susținerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea 

sa de către toți membrii comisiei de doctorat și în prezența a cel puțin 4 dintre 

aceștia, cu participarea obligatorie a președintelui comisiei și a conducătorului de 

doctorat. 

(2) Susținerea publică a tezei de doctorat constă în: 

a) prezentarea, de către studentul-doctorand, a principalelor elemente de 

noutate și originalitate din conținutul tezei; 

b) prezentarea, de către referenții oficiali, a concluziilor privind valoarea 

conținutului științific al tezei; 

c) o sesiune destinată întrebărilor din partea membrilor comisiei de 

doctorat și/sau a publicului și răspunsurilor formulate de către studentul –doctorand. 

(3) O persoană din cadrul secretariatului Departamentului de Studii Doctorale 

va nota/înregistra întrebările și răspunsurile la acestea și va întocmi o anexă, care va 

fi atașată procesului-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat. 

Art. 43. - Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri 

sau altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea 

ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării 

unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susținerii publice a tezei de 

doctorat.  

Art. 44. - (1) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat și a referatelor 

întocmite de către referenții oficiali, comisia de doctorat evaluează și deliberează 

asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele 

care pot fi atribuite sunt: 

a) „Excelent”; 

b) „Foarte bine”; 

c) „Bine”; 

d) „Satisfăcător”; 

e) „Nesatisfăcător”.  

(2) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în 

programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit 

atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, 

comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. 

(3) Propunerea se înaintează C.N.A.T.D.C.U., spre validare. C.N.A.T.D.C..U, 

în urma evaluării dosarului, propune ministrului educației naționale și cercetării 

științifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat 

precizează elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în 

teza de doctorat și solicită o nouă susținere publică a tezei. 
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(5) A doua susținere publică a tezei are loc în fața aceleiași comisii de doctorat 

ca și în cazul primei susțineri. În cazul în care și la a doua susținere publică se 

obține calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-

doctorand este exmatriculat. 

Art. 45. - (1) Rezultatele deliberării sunt consemnate în procesul-verbal al 

susținerii publice a tezei de doctorat, care cuprinde, în anexă, răspunsurile la 

întrebările adresate cu ocazia susținerii.  

(2) Hotărârea comisiei de doctorat de a se conferi titlul de doctor se prezintă 

rectorului, în vederea aprobării. 

(3) În cazul în care hotărârea conține propunerea de acordare a titlului științific 

de doctor, dosarul de doctorat și un exemplar al tezei de doctorat se trimit, prin grija 

secretariatului Departamentului de Studii Doctorale, în format electronic sau letric, 

la M.E.C. în vederea validării de către C.N.A.T.D.C.U. a propunerii de atribuire a 

titlului științific de doctor. 

(4) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul 

evaluării tezei, atât anterior susținerii publice, cât și în cadrul acesteia, abateri grave 

de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, inclusiv 

plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori 

înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să 

ia următoarele măsuri:  

a) să sesizeze comisia de etică a academiei și comisia de etică a instituției 

la care este angajat (cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată) conducătorul 

de doctorat, după caz, pentru analiza și soluționarea cazului, inclusiv prin 

exmatricularea studentului-doctorand; 

b) să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat și să 

propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător”.  

Art. 46. - (1) În cazul în care școala doctorală este înștiințată de I.O.S.U.D. – 

Academia de Poliție că C.N.A.T.D.C.U. a invalidat argumentat teza de doctorat, ia 

notă de conținutul motivației scrise de invalidare și o aduce la cunoștința 

conducătorului de doctorat în vederea luării unei decizii, împreună cu studentul-

doctorand privind refacerea tezei. 

(2) În cazul opțiunii pentru refacere, teza nu se mai susține ci se retransmite, 

refăcută, la C.N.A.T.D.C.U. în termen de un an de la data invalidării. 

Art. 47. - (1) Teza de doctorat, retransmisă către C.N.A.T.D.C.U., trebuie să 

includă referatul de apreciere favorabil, din partea conducătorului de doctorat, 

pentru versiunea revăzută.  

(2) Dacă teza de doctorat se invalidează și la a doua prezentare la 

C.N.A.T.D.C.U., titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi 

exmatriculat. 

(3) În cazul în care membrii C.N.A.T.D.C.U. din cadrul unei comisii de 

evaluare a unei teze de doctorat constată nerespectarea standardelor de etică 

profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților care 

au dus la realizarea acesteia, aceștia invalidează teza de doctorat, comunică aceste 

constatări celorlalți membri ai comisiei de evaluare și sesizează Consiliul general al 

C.N.A.T.D.C.U. pentru analiza responsabilității conducătorului de doctorat sau a 

școlii doctorale și pentru aplicarea prevederilor legale. 
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Art. 48. - (1) În situația în care Consiliul general al C.N.A.D.T.C.U. solicită 

Academiei de Poliție punctul de vedere, acesta trebuie formulat în termen de 

maximum 30 de zile de la primirea solicitării, astfel: 

a) în cazul în care solicitarea se referă la încălcarea standardelor de etică 

profesională, inclusiv la existența plagiatului, aceasta va fi soluționată de către 

comisia de etică a academiei; 

b) în cazul în care solicitarea se referă la standardele de calitate ale tezei, 

aceasta va fi soluționată de către C.S.U.D. 

(2) În situația în care I.O.S.U.D. – Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”  confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, va 

transmite la C.N.A.T.D.C.U. decizia privind propunerea de retragere a titlului, 

semnată de rector și avizată, din punct de vedere juridic, de academie. 

Art. 49. - După susținerea tezei de doctorat, școala doctorală eliberează o 

adeverință care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile 

universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu. 

Art. 50. - Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației 

naționale, după validarea tezei de doctorat de către C.N.A.T.D.C.U.  

Art. 51. - În funcție de precizările M.E.C., teza de doctorat și anexele sale sunt 

transmise, în format electronic de către secretariatul Departamentului de Studii 

Doctorale la M.E.C., în vederea arhivării pe un site special destinat. 

Art. 52. - (1) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat, Academia de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza” , în calitate de I.O.S.U.D., conferă diploma și titlul 

de doctor în științe, corespunzându-i acronimul „Dr.”, pe baza ordinului ministrului 

educației naționale prin care se atribuie titlul științific de doctor. 

(2) În diploma care certifică obținerea și deținerea titlului de doctor se 

menționează, în mod expres, domeniul de studii universitare de doctorat („Drept” 

sau ”Ordine publică și siguranță națională”).  

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obținut de studentul-

doctorand, respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De 

asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie și o mențiune în limba latină, după 

cum urmează:  

a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie mențiunea „Summa cum 

laude”;  

b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie mențiunea „Magna cum 

laude”;  

c) pentru calificativul „Bine” se înscrie mențiunea „Cum laude”.  

Art. 53. - Diploma de doctor se redactează în limba română și engleză și se 

eliberează de Biroul Acte Studii al academiei, după emiterea ordinului ministrului 

educației naționale. Pentru completarea anexei la diplomă, traducerea autorizată în 

limba engleză a titlului tezei de doctorat este responsabilitatea conducătorului de 

doctorat și a studentului-doctorand. 

Art. 54. - Acordarea titlului de doctor se aduce la cunoștința publicului și a 

comunității universitare, de către secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, 

prin publicare pe site-ul Academiei și prin afișare la sediul instituției.  

Art. 55. - După acordarea titlului științific de doctor, în termen de maximum 

30 de zile, Departamentului de Studii Doctorale trimite un exemplar al tezei de 
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doctorat la Biblioteca Națională a României. Două exemplare ale tezei de doctorat 

se vor păstra în biblioteca Academiei de Poliție. 

 

CAPITOLUL III – Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 

 

Art. 56 - (1) C.S.U.D. constituit la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” este structura de conducere pentru I.O.S.U.D.  

(2) Principalele atribuții ale C.S.U.D. sunt:  

a) stabilirea strategiei I.O.S.U.D.;  

b) elaborarea regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de 

studii universitare de doctorat la nivelul Academiei de Poliție;  

c) aprobarea deciziilor privind înființarea și desființarea școlilor doctorale în 

cadrul Academiei de Poliție;  

d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o școală doctorală 

nou-înființată;  

e) stabilirea, pentru fiecare școală doctorală, a ponderii conducătorilor de 

doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale;  

f) aprobarea regulamentelor școlilor doctorale; 

g) elaborarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la studiile universitare de doctorat în Academia de Poliție; 

h) aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de 

abilitare în Academia de Poliție; 

i) aprobarea modelului contractului-cadru de studii universitare de doctorat, 

elaborat de către școala doctorală; 

j) avizarea planurilor de învățământ din cadrul programului de pregătire bazat 

pe studii universitare avansate; 

k) avizarea statelor de funcții ale școlilor doctorale; 

l) medierea conflictelor dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat, 

în cazul nesoluționării acestor conflicte de către consiliul școlii doctorale; 

m) avizarea transferului unui student-doctorand de la I.O.S.U.D. – Academia 

de Poliție la o altă școală doctorală, în același domeniu de doctorat, din cadrul unei 

alte I.O.S.U.D., respectiv  avizarea transferului unui student-doctorand de la o altă 

I.O.S.U.D. la o școală doctorală din I.O.S.U.D. – Academia de Poliție, din același 

domeniu de doctorat, cu acordul prealabil al conducătorilor de doctorat implicați, cu 

avizul consiliilor școlilor doctorale respective și cu respectarea reglementărilor în 

vigoare și supunerea acestei solicitări spre aprobarea rectorului academiei. 

Art. 57 - (1) C.S.U.D.  este alcătuit din 11 membri, cuprinzând:    

a) conducători de doctorat din cadrul Academiei de Poliție sau din afara 

acesteia;  

b) persoane din țară sau din străinătate;  

c) personalități științifice sau personalități din domeniile relevante pentru 

școlile doctorale ale Academiei de Poliție;  

d) reprezentanți ai studenților-doctoranzi din cadrul școlilor doctorale ale 

Academiei de Poliție.  

Art. 58 - (1) Desemnarea membrilor C.S.U.D. se face după cum urmează: 
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a) 3 membri C.S.U.D. sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al 

conducătorilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Academiei de Poliție, cu 

respectarea criteriului proporționalității între școlile doctorale;  

b) 2 membri ai C.S.U.D. sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al 

studenților-doctoranzi din rândul acestora, câte unul din cadrul fiecărei școli 

doctorale;  

c) 5 membri C.S.U.D. sunt numiți de rectorul Academiei de Poliție.   

(2) Directorul C.S.U.D. este membru de drept al C.S.U.D.  

Art. 59 - Membrii C.S.U.D. care sunt cadre didactice universitare sau 

cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, 

și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului 

de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai C.S.U.D., aprobate 

potrivit legii.  

Art. 60 - (1) Mandatul C.S.U.D. este de 4 ani. 

Art. 61 - (1) C.S.U.D. se întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea 

directorului C.S.U.D. sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi. 

(2) C.S.U.D. decide prin hotărâre.   

(3) Hotărârile se adoptă în ședință, prin votul majorității membrilor prezenți. 

Membrii C.S.U.D.  au drept de vot deliberativ egal.   

(4) Cvorumul necesar adoptării hotărârilor de către C.S.U.D. este de două 

treimi din numărul total al membrilor.   

(5) C.S.U.D. organizează evidența hotărârilor adoptate.  

(6) În cazul în care urgența luării unei hotărâri o impune, directorul C.S.U.D. 

poate decide desfășurarea ședinței în spațiul virtual și exprimarea votului printr-un 

sistem electronic de comunicații, care lasă o urmă scrisă. 

Art. 62 - (1)  Directorul C.S.U.D. conduce activitatea consiliului și îl 

reprezintă în relațiile acestuia cu conducerea Academiei de Poliție și cu terții.  

(2) Funcția de director al C.S.U.D. este asimilată funcției de prorector.   

Art. 63 - (1) Directorul C.S.U.D. este numit în urma unui concurs public 

organizat de Academia de Poliție, potrivit unei metodologii propuse de rector și 

aprobată de Senatul universitar. 

Art. 64 - Principalele atribuții ale directorului C.S.U.D. sunt:  

a) coordonează activitățile de pregătire a ședințelor C.S.U.D.;   

b) coordonează elaborarea documentelor care urmează a fi dezbătute în 

C.S.U.D. și verifică legalitatea acestora;  

 c) stabilește ordinea de zi a ședințelor C.S.U.D.;  

 d) coordonează aplicarea deciziilor C.S.U.D.;   

e) coordonează concursul de admitere la studiile universitare de doctorat;   

f) coordonează examenele de finalizare a programului de pregătire bazat pe 

studiile universitare avansate;   

g) coordonează activitatea de cercetare științifică în cadrul studiilor 

universitare de doctorat. 
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CAPITOLUL IV – Școala doctorală 

 

Art. 65 - (1) Școala doctorală este o structură organizatorică și administrativă 

constituită la nivelul I.O.S.U.D. - Academia de Poliție care oferă sprijinul necesar 

pentru desfășurarea studiilor de doctorat într-o anumită tematică disciplinară ori 

interdisciplinară. 

 (2) Școala doctorală poate organiza programe de studii universitare de doctorat 

și programe postdoctorale de cercetare avansată, precum și programe de studii 

universitare de master, în condițiile stabilite prin regulamentul propriu.  

(3) Școala doctorală beneficiază de autonomie universitară în domeniile 

didactic și științific, potrivit legislației în vigoare.  

(4) În cadrul școlii doctorale pot fi organizate centre sau laboratoare de 

cercetare. 

(5) Școala doctorală se înființează la propunerea conducerii Academiei de 

Poliție, cu avizul Senatului universitar și cu aprobarea C.S.U.D. Școala doctorală se 

poate constitui numai atunci când cuprinde cel puțin 3 conducători de doctorat. 

(6) Școala doctorală poate funcționa prin parcurgerea procesului de autorizare 

provizorie și acreditare, în condițiile legii. 

(7) În cadrul unei școli doctorale se pot înmatricula noi studenți numai dacă 

aceasta este acreditată sau autorizată provizoriu.  

Art. 66. - (1) Sunt membri ai școlii doctorale conducătorii de doctorat care își 

desfășoară activitatea în Academia de Poliție, în calitate de cadre didactice titulare 

(cu norma de bază în academie și raporturi de serviciu sau contract de muncă pe 

perioadă nedeterminată) sau în calitate de cadre didactice asociate (cu contract de 

muncă pe perioadă determinată), precum și doctoranzii aflați în îndrumarea 

acestora. 

(2) Numărul conducătorilor de doctorat, membri ai școlilor doctorale, se 

stabilește în conformitate cu organigrama și statul de funcții ale I.O.S.U.D. – 

Academia de Poliție. 

(3) Pe lângă conducătorii de doctorat, ca membri ai școlii doctorale, acesteia i 

se pot afilia și alți cercetători sau cadre didactice implicate în activități de cercetare 

și/sau predare în cadrul școlii doctorale, din cadrul Academiei de Poliție sau din 

cadrul altor instituții sau unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate. 

Art. 67. - (1) Școala doctorală este condusă de consiliul școlii doctorale, iar 

organizarea și funcționarea acesteia se stabilesc prin regulament propriu, avizat prin 

votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de 

doctorat membri ai şcolii respective și aprobat de C.S.U.D.  

 (2) Școala doctorală stabilește, prin regulament, standarde proprii pentru 

asigurarea calității activității didactice și de cercetare științifică a conducătorilor de 

doctorat și a studenților-doctoranzi. 

Art. 68. - Directorul școlii doctorale este autoritatea managerială care conduce 

consiliul școlii doctorale, atribuțiile sale fiind stabilite prin regulamentul școlii 

doctorale.  
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CAPITOLUL V – Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare 

 

Art. 69. - Conducătorul de doctorat este cadrul didactic sau cercetătorul, cu 

experiență în domeniul cercetării științifice, care coordonează activitatea 

studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept. 

Art. 70. - (1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obținut dreptul 

de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum și 

persoanele care dobândesc acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 

1/2011.  

(2) Pentru a conduce doctorate în I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, cadrele 

didactice și de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de 

muncă sau să se afle în raporturi de serviciu cu această instituție, să fie titularizate în 

învățământul superior și să fie acceptate ca membri ai unei școli doctorale din 

academie. 

Art. 71. - (1) Pentru a deveni membru al unei școli doctorale din Academia de 

Poliție, conducătorul de doctorat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să solicite, în scris, rectorului acceptarea sa ca membru al școlii 

doctorale; 

b) să nu-i fi fost retrasă calitatea de membru al altei școli doctorale; 

c) să prezinte cel puțin trei referințe din partea unor cadre didactice sau 

cercetători, care îi cunosc îndeaproape activitatea științifică și didactică, din țară sau 

din străinătate. Aceste referințe trebuie să conțină aprecieri cu privire la moralitatea, 

etica și deontologia profesională, precum și cu privire la gradul de recunoaștere a 

activității științifice și publicistice; 

d) să aibă vârsta de maximum 65 ani; 

e) să îndeplinească standardele minimale, prevăzute în regulamentul școlii 

doctorale, cu privire la activitatea științifică și publicistică. 

Art. 72. - Acceptarea de noi conducători de doctorat se propune de către 

consiliul școlii doctorale, cu respectarea condițiilor legale și se avizează de către 

C.S.U.D.  

Art. 73. - (1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenți-

doctoranzi numai într-o singură I.O.S.U.D., excepție făcând doctoratele conduse în 

cotutelă. 

(2) În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător de doctorat 

principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat 

principal, inclusiv în normarea activității de predare și cercetare a acestuia. 

(3) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea 

studentului-doctorand la I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, cu acordul primului 

conducător de doctorat. 

(4) Cel de-al doilea conducător de doctorat poate fi din oricare altă instituție 

organizatoare de studii universitare de doctorat, din țară sau străinătate, caz în care 

I.O.S.U.D. - Academia de Poliție și instituția în cadrul căreia activează cel de-al 

doilea conducător de doctorat încheie un acord scris de cotutelă, ce stipulează 

cerințele organizării și desfășurării doctoratului, în fiecare dintre cele două instituții 

implicate, inclusiv obligațiile financiare ale acestora, în concordanță cu rolul pe care 

îl au în cotutelă și cu legislația specifică aplicabilă. 
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(5) Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de 

doctorat sunt din I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, dar au specializări/domenii 

diferite de studiu sau în situația în care Senatul universitar a aprobat continuarea 

activității unui conducător care a împlinit vârsta de 65 ani și a hotărât ca acesta să 

mai îndrume doctoranzi numai în regim de cotutelă. 

Art. 74. - (1) Numărul studenților-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de 

către un conducător de doctorat se stabilește de către Senatul universitar. 

(2) Pentru activitatea curentă de îndrumare, fiecare conducător de doctorat se 

normează cu 0,5 ore convenționale pe săptămână, pentru fiecare student-doctorand 

aflat în îndrumarea sa. Aceeași normare se face și pentru activitatea desfășurată când 

studentul-doctorand se află în perioada de prelungire în baza actului adițional la 

contractul de studii universitare de doctorat. 

Art. 75. - (1) Statutul de conducător de doctorat, membru al unei școli 

doctorale în Academia de Poliție, se dobândește și se păstrează, prin încheierea unui 

contract de muncă sau prin existența raporturilor de serviciu pe perioadă 

nedeterminată cu I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, în condițiile stabilite prin 

prezentul regulament și prin regulamentele școlilor doctorale.     

(2) Statutul de conducător de doctorat, membru al școlii doctorale, se pierde,  

de regulă, la întrunirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă, 

potrivit Legii nr. 1/2011; într-o asemenea situație, conducătorul de doctorat își 

încetează activitatea în cadrul școlii doctorale, iar studenții-doctoranzi în îndrumare 

fac obiectul redistribuirii. 

(3) Prin excepție, după pensionarea pentru limită de vârstă, conducătorul de 

doctorat, care a fost cadru didactic titular în I.O.S.U.D. - Academia de Poliție, își 

păstrează calitatea de membru al școlii doctorale, prin încheierea unui contract pe 

perioadă determinată de un an, dacă beneficiază de prelungirea anuală a contractului 

de muncă, în condițiile legii. 

(4) Conducătorii de doctorat, membri ai școlii doctorale, cadre didactice 

titulare într-o altă instituție de învățământ superior, își încetează activitatea de 

îndrumare, cu redistribuirea studenților-doctoranzi, la împlinirea vârstei legale de 

pensionare sau la pierderea calității de titular. 

Art. 76. – (1) Dispozițiile privind evaluarea conducătorilor de doctorat, 

pierderea calității de conducător de doctorat, precum și a statutului de conducător de 

doctorat în Academia de Poliție în alte situații decât prin pensionare, sunt cuprinse 

în regulamentele școlilor doctorale, cu respectarea prevederilor Legii nr.1/2011, ale 

Codului studiilor universitare de doctorat și ale prezentului regulament. 

(2) În situația invalidării tezei de doctorat de către C.N.A.T.D.C.U. sau a 

retragerii titlului de doctor al unei persoane care și-a susținut public teza la 

I.O.S.U.D. – Academia de Poliție, activitatea conducătorului de doctorat care a 

coordonat elaborarea tezei va fi analizată în consiliul școlii doctorale, care va înainta 

către C.S.U.D., propuneri privind menținerea sau pierderea statutului de membru al 

școlii doctorale. La cea de-a treia situație care necesită analizarea activității 

conducătorului de doctorat, acesta își pierde statutul de membru al școlii doctorale, 

cu rezilierea contractului de muncă pe perioadă determinată și redistribuirea 

studenților-doctoranzi aflați în îndrumare. 
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(3) Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 

1/2011, din prezentul regulament, din regulamentele școlilor doctorale și din 

contractul său de muncă. 

(4) Conducătorul de doctorat are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul de a participa la competiții pentru granturi doctorale; 

b) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul 

programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale și 

universitare, urmărind exigențele programului de studii universitare de doctorat și 

respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand; 

c) dreptul de a propune comisia de doctorat; 

d) dreptul la o evaluare internă și externă imparțială, conformă cu metodologia 

specifică a procesului de evaluare; 

e) dreptul de a cunoaște metodologia în raport cu care este evaluat, atât în 

evaluarea internă, cât și în evaluarea externă; 

f) dreptul de a cunoaște rezultatele evaluării interne și externe a propriei 

activități; 

g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condițiile în care 

este pus fără voia sa într-un conflict de interese; 

h) dreptul de a solicita consiliului școlii doctorale întreruperea relației de 

îndrumare cu un student-doctorand; 

i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată sub 

îndrumarea sa și de a propune înmatricularea studentului-doctorand; 

j) dreptul de a solicita școlii doctorale organizarea unui concurs de admitere 

pentru fiecare poziție de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 

k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe. 

(5) Conducătorul de doctorat are, în principal, următoarele obligații: 

a) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui 

student-doctorand; 

b) să propună temele de cercetare; 

c) să asigure condițiile și să stimuleze progresul studențilordoctoranzi în 

cercetarea pe care o realizează; 

d) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a fiecărui 

student-doctorand; 

e) să sprijine mobilitatea studenților-doctoranzi; 

f) să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea studenților-doctoranzi. 

Art. 77. - (1) În derularea proiectului de cercetare științifică, studentul-

doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din 3 membri stabiliți de 

conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand. 

(2) Comisia de îndrumare participă la orientarea activității studentului-

doctorand până la momentul finalizării tezei de doctorat. 

(3) Membrii comisiei de îndrumare pot fi cadre didactice titulare ale academiei, 

cu gradul didactic de cel puțin conferențiar universitar, conducători de doctorat 

membri ai Școlii doctorale sau alte persoane afiliate școlii doctorale, ori cadre 

didactice și de cercetare neafiliate acesteia  care fac parte din echipa de cercetare a 
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conducătorului de doctorat, având competențe în ariile științifice specifice tematicii 

abordate de fiecare student-doctorand, în cadrul proiectului de cercetare științifică. 

Art. 78. - (1) Componența comisiei de îndrumare se păstrează, de regulă, pe 

întreaga durată a programului de cercetare. 

(2) Prin excepție, componența comisiei de îndrumare poate fi schimbată de 

conducătorul de doctorat, după consultarea studentului-doctorand, din rațiuni dictate 

de problematica apărută pe timpul derulării proiectului de cercetare. 

Art. 79. - Comisia de îndrumare este convocată de conducătorul de doctorat, în 

ședințe de îndrumare, în următoarele situații: 

a) la solicitarea studentului-doctorand, cel puțin a dată la 12 luni și 

maximum de 3 ori în 24 de luni, pentru prezentarea progresului programului său de 

cercetare științifică, a validării rezultatelor obținute și, după caz, pentru corectarea 

ori orientarea parcursului viitor al cercetării;  

b) la inițiativa comisiei de îndrumare, pentru prezentarea unor rapoarte de 

activitate ale studentului-doctorand, pe aspecte punctuale, apreciate de comisie ca 

fiind absolut necesare și urgente pentru un parcurs științific corect al acestuia;  

c) în contextul aplicării procedurilor în vederea susținerii publice a tezei 

de doctorat (formularea acordului comisiei de îndrumare, în urma presusținerii).  

Art. 80. - (1) Activitatea comisiei de îndrumare se desfășoară în prezența 

conducătorului de doctorat și a cel puțin 2 membri.  

(2) La finalul fiecărei ședințe de îndrumare, conducătorul de doctorat 

întocmește un proces-verbal, semnat de toți participanții la activitate, inclusiv 

studentul-doctorand, în care se specifică activitatea desfășurată. 

 

 

CAPITOLUL VI – Studentul-doctorand 

 

Art. 81. - (1) Persoana admisă la studiile universitare de doctorat are calitatea 

de student-doctorand, aflat în derularea programului de doctorat,  pe perioada 

cuprinsă între data înmatriculării la doctorat și data susținerii publice a tezei de 

doctorat. 

(2) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau 

la data emiterii dispoziției de exmatriculare. 

(3) Exmatricularea se dispune în cazul în care a intervenit rezilierea de drept a 

contractului de studii sau încetarea de drept a acestuia la expirarea perioadei pentru 

care a fost încheiat (dacă, în această perioadă, studentul-doctorand nu și-a terminat 

studiile doctorale prin finalizarea tezei și obținerea avizului pentru susținerea 

publică), fără alte formalități, precum și în celelalte situații prevăzute în 

regulamentele școlilor doctorale, cu respectarea formalităților menționate în aceste 

regulamente. 

(4) Drepturile și obligațiile studentului-doctorand se stabilesc prin contractul de 

studii și prin regulamentele școlilor doctorale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

1/2011, ale Codului studiilor universitare de doctorat și ale prezentului regulament. 

(5) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, 

studentul-doctorand are, în principal, dreptul: 
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a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea și coordonarea conducătorului de 

doctorat, precum și a comisiei de îndrumare; 

b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului didactic și 

de cercetare din cadrul I.O.S.U.D. – Academia de Poliție atunci când sunt în discuție 

teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale școlii doctorale; 

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile și 

echipamentele școlii doctorale și ale I.O.S.U.D. – Academia de Poliție pentru 

elaborarea proiectelor de cercetare și a tezei de doctorat; 

e) să se înscrie la cursurile și seminarele organizate de alte școli doctorale; 

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul I.O.S.U.D. – 

Academia de Poliție sau din cadrul unor unități de cercetare-dezvoltare care au 

încheiat acorduri sau parteneriate instituționale cu I.O.S.U.D. – Academia de Poliție; 

g) să beneficieze de mobilități naționale sau internaționale; 

h) să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferințe sau 

congrese științifice, ateliere de lucru, școli de vară ori iarnă și seminare naționale și 

internaționale în domeniul de specializare în care și-a ales teza de doctorat; 

i) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de școala 

doctorală sau/și de I.O.S.U.D. – Academia de Poliție; 

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat 

din cadrul școlii doctorale. 

(6) Studentul-doctorand are, în principal, următoarele obligații: 

a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat și să își 

îndeplinească obligațiile de susținere a lucrărilor și de prezentare a rezultatelor 

cercetării; 

b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat și comisiei de 

îndrumare ori de câte ori i se solicită; 

c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 

d) să respecte disciplina instituțională. 

(7) Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se află sub 

autoritatea conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul 

cotutelei), ajutat de comisia de îndrumare, precum și a consiliului și directorului 

școlii doctorale. 

(8) Pentru activitățile didactice pe care le desfășoară, studentul-doctorand se 

află sub autoritatea titularului de disciplină și a directorului de departament. 

 

 

CAPITOLUL VII – Asigurarea calității studiilor universitare de doctorat  

 

Art. 82. - (1) În I.O.S.U.D. – Academia de Poliție studiile universitare de 

doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă și externă a calității stabilite 

pe baza bunelor practici europene.  

(2) Principalii responsabili pentru asigurarea calității studiilor universitare de 

doctorat în I.O.S.U.D. – Academia de Poliție sunt conducătorul de doctorat și 

studentul-doctorand.  
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(3) Structurile din I.O.S.U.D. – Academia de Poliție cu atribuții privind 

asigurarea calității studiilor universitare de doctorat sunt Senatul, C.S.U.D. și 

consiliul școlii doctorale.  

(4) Asigurarea calității doctoratului în I.O.S.U.D. – Academia de Poliție 

presupune aspecte manageriale, didactice, administrative și specifice resurselor 

umane. 

Art. 83. - Calitatea studiilor universitare de doctorat în I.O.S.U.D. – Academia 

de Poliție se asigură prin măsuri care vizează procesul de selecție a candidaților, 

organizarea și desfășurarea procesului didactic și evaluarea în cadrul  programului 

de pregătire bazat pe studii universitare avansate, precum și organizarea și 

desfășurarea cercetării științifice în cadrul programului individual de cercetare 

științifică.  

Art. 84. - În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică 

profesională în domeniul studiilor universitare de doctorat, M.E.C. poate hotărî 

retragerea calității de conducător de doctorat și/sau retragerea titlului de doctor. 

Art. 85. - Școlile doctorale organizează evaluări interne periodice o dată la 2 

ani, în condițiile prevăzute în regulamentul propriu. 

Art. 86. - (1) Școlile doctorală se supun evaluării externe periodice, la intervale 

de 5 ani. 

(2) Evaluarea externă se realizează pe baza performanței școlilor doctorale și a 

capacității instituționale a I.O.S.U.D. – Academia de Poliție. 

(3) Evaluarea externă a școlilor doctorale se face de către Agenția Română de 

Asigurare a Calității Învățământului Superior (A.R.A.C.I.S.), sau de către o altă 

agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor 

Consiliului Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.), referitoare la calitatea 

cercetării și a rapoartelor Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) referitoare la calitatea resurselor 

umane. 

(4) Dacă școala doctorală și-a pierdut acreditarea nu mai poate înmatricula noi 

studenți-doctoranzi. 

(5) Studenții-doctoranzi aflați în derularea programului de doctorat în cadrul 

școlii doctorale care și-a pierdut acreditarea își continuă studiile conform 

contractului și programului de studii până la finalizarea acestora. 

Art. 87. - În I.O.S.U.D. – Academia de Poliție, în domeniul organizării și 

desfășurării doctoratului sunt instituite următoarele standarde de etică profesională:  

a) studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat sunt protejați față de 

cenzură, manipulări, persecuții, în condițiile respectării standardelor științifice și a 

responsabilităților profesionale, conform legii;  

b) studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat trebuie să evite lezarea 

libertății celorlalți; este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual și 

cooperarea, indiferent de opiniile politice, de credința religioasă, de naționalitate sau 

orientare sexuală;  

c) studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat pot lua și aplica decizii 

în privința propriei cariere academice și profesionale;  
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d) studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat vor fi tratați drept, 

corect și echitabil; nu sunt permise discriminarea sau exploatarea și nu sunt admise 

conflictele de interese, formele de corupție, favoritism și nepotism;  

e) sunt recunoscute, cultivate și stimulate meritele personale, creativitatea 

și talentul, eficiența și performanța;  

f) se acționează împotriva imposturii, amatorismului, superficialității, 

dezinteresului și plafonării;  

g) pentru garantarea dreptului la proprietate intelectuală, toți cei care au 

participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie 

menționați, în spiritul onestității profesionale, al recunoașterii și recunoștinței;  

h) este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul, copiatul în 

cadrul examenelor sau concursurilor, fabricarea rezultatelor cercetărilor, substituirea 

lucrărilor, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca și tentativele de corupere 

spre fraudă;  

i) se garantează dreptul de a critica public, întemeiat și argumentat 

încălcările standardelor profesionale și de calitate; nu sunt permise: dezinformarea, 

calomnierea, denigrarea publică a programelor și persoanelor din universitate de 

către membrii propriei comunități universitare;  

j) se consideră dezirabile bunăvoința și grija, dar se descurajează 

comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de condescendență și 

dezinteres.  

Art. 88. - Frauda intelectuală conduce la pierderea calității de autor al lucrării 

publicate și măsuri disciplinare care pot ajunge la exmatricularea studentului-

doctorand. 

Art. 89. - (1) Școala doctorală poate fi lichidată prin decizie a C.S.U.D., iar 

I.O.S.U.D. – Academia de Poliție este obligată să informeze M.E.C. despre procesul 

și rezultatul lichidării. 

(2) Lichidarea școlii doctorale este posibilă numai după ce toți studenții-

doctoranzi din cadrul școlii respective și-au finalizat programul doctoral sau au fost 

exmatriculați din motive care nu au legătură cu lichidarea. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII – Dispoziții finale  
 

Art. 90. - (1) Prezentul regulament a fost elaborat în ședința C.S.U.D. din data 

de 31.07.2018 și aprobat în ședința Senatului Universitar al Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza”  din data de 02.08.2018. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament (data aprobării în Senat) 

se abrogă Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de 

studii universitare de doctorat în I.O.S.U.D. - Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”, 2011. 

(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, 

regulamentele școlilor doctorale din I.O.S.U.D. - Academia de Poliție vor fi 

revizuite în conformitate cu prevederile acestuia. 
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Regulamentul a fost modificat: 

- în ședința C.S.U.D. din data de 31.07.2019, modificările fiind aprobate în ședința Senatului 

universitar din data de 05.08.2019; 

- în ședința C.S.U.D. din data de 24.03.2020, modificările fiind aprobate în ședința Senatului 

universitar din data de 26.03.2020, dată de la care se aplică forma revizuită; 

- în ședința C.S.U.D. din data de 31.07.2020, modificările fiind aprobate în ședința Senatului 

universitar din data de 10.08.2020, dată de la care se aplică forma revizuită. 

 

                   

 

 

(Î)  Director C.S.U.D. ,  

                                                                              Comisar șef de poliție 

                                  Prof. univ. dr.  LORINCZ Anca Lelia 


