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ACT ADIŢIONAL nr. ………../2022 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

nr. ……………….….…. din……..…… 2019 

 

 

 

Preambul 

 

    Având în vedere următoarele: 

- prevederile Contractului de studii universitare de doctorat nr. …………….……/……… 2019; 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, revizuit și 

aprobat în şedinţa Senatului din 23 septembrie 2020; 

- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5110 / 17 septembrie 2018 privind aprobarea 

standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor pentru studenții-doctoranzi 

înmatriculați începând cu anul universitar 2018-2019; 

 

  s-a încheiat prezentul act adiţional între: 

 

(1) Universitatea din Bucureşti, reprezentată prin Rectorul, prof. univ. dr. Marian PREDA, cu 

delegarea Decanul Facultății de _____________________________, prin decizia Rectorului 

Universității din București nr. 319/04.05.2022; 

 

(2) D-l/D-na ___________________________________________________________________ în 

calitate de student-doctorand, domeniul ___________________________________; 

 

(3) D-l/D-na __________________________________________________________________, în 

calitate de conducător de doctorat al studentului-doctorand, 

 

 

prin care părţile de comun acord au hotărât următoarele: 

 

 

Art. 1. Obiectul prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat 

Prezentul act adiţional are ca obiect reglementarea relaţiilor dintre părţile semnatare ale 

Contractului de studii universitare de doctorat nr……….…...…/…….………. 2019 referitoare la 

standardele minimale pentru acordarea titlului de doctor conform anexei următoare:  

 

 

ANEXA Nr. 25 a Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5110 / 17 septembrie 2018 privind 

aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor pentru studenții-

doctoranzi înmatriculați  începând cu anul universitar 2018-2019 

 



 

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor 

 

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:  

1. publicarea a cel puţin două articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau a cel 

puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu 

internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;  

2. bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, 

ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, 

Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project 

MUSE şi HEIN Online. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Decan           Student-doctorand 

(Nume şi prenume lizibil) 

Prof.dr./Conf.dr. ........................................................ 

 

Semnătura student-doctorand  

 

 

Director Şcoală doctorală 

Prof. univ. dr. ............................................................. 

 

 

 

Conducător de doctorat 

Prof.dr/Conf.dr./C.s.I dr. .........………….........…..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm exactitatea datelor înscrise în prezentul contract 

Secretar Şcoală doctorală 

Nume şi prenume ............................................................... 

Semnătură .......................................................................... 


