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Regulamentul Şcolii Doctorale 

a Facultăţii de Litere,  

Universitatea Bucureşti 

 

1. Introducere 

1.1.      Dragi doctoranzi / viitori doctoranzi, 

Apreciem decizia / intenţia dumneavoastră de a vă alătura comunităţii de profesori şi 

cercetători pe care o reprezintă Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere. Ne bucurăm că aţi 

optat pentru o carieră ştiinţifică în domeniul larg al filologiei, a cărui configurare ţine 

constant pasul cu evoluţia actuală a paradigmelor de cercetare. 

1.2.  Reprezentând ciclul superior al studiilor universitare în domeniul filologic şi al studiilor culturale, 

şcoala noastră doctorală pune în centrul preocupărilor sale ideea învăţării prin participare directă la 

activităţi complexe de cercetare ştiinţifică, în scopul formării unor specialişti competenţi în domeniul 

menţionat şi al creării unor colective de cercetare puternice, ale căror rezultate să cunoască o largă 

validare şi difuzare. 

1.3.  Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti conferă titlul de doctor în 

domeniul Ştiinţelor umaniste, specializările Filologie şi Studii culturale. 

 Prin întregul program al Şcolii Doctorale se urmăreşte atât formarea şi dezvoltarea unor 

competenţe de cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii şi al lingvisticii, precum şi în domeniile 

etnologiei, antropologiei culturale, al folclorului, al ştiinţelor informării şi documentării, al ştiinţelor 

comunicării şi al studiilor europene şi al studiilor culturale, cât şi dobândirea unor abilităţi practice de 

utilizare a cunoaşterii în aceste domenii. Pregătirea doctoranzilor are în vedere,  de asemenea, 

deschiderea spre interdisciplinaritate, în concordanţă cu orientările teoretice şi metodologice 

curente în cercetarea filologică actuală din Europa şi din lume. 

1.4.  Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere reuneşte specialişti cunoscuţi în domeniu, printre care 

se numără: Ștefan Cazimir, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mircea Anghelescu, Mihai Zamfir, 

Mircea Martin, Eugen Negrici, Elena Zaharia-Filipaş, Valeria Guţu-Romalo, Grigore Brâncuş, Gabriela 

Pană Dindelegan, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Angela Bidu-Vrânceanu, Gheorghe 

Chivu, Adriana Ichim, Mihai Dinu, Nicolae Constantinescu, Silviu Angelescu, Mihai Moraru, Mircea 

Regneală şi alţii. 
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În ultimii ani, în cadrul Şcolii, au prezentat cicluri de expuneri personalităţi europene de seamă: 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (Lyon), Michael Metzeltin (Viena), Derek Bousfield (Lancaster), 

Cornelia Ilie (Malmö), Anne-Marie Vandenbergen (Ghent), Francisc Claudon (Paris), Alex Drace-

Francis (Liverpool), Luiza Valmarin (Roma) etc. 

 Au fost organizate, de asemenea, seminarii internaţionale şi naţionale, în cadrul cărora, 

alături de invitaţi de prestigiu, au prezentat rezultate ale cercetărilor, doctoranzii membri ai Şcolii 

noastre. Doctoranzii au prezentat comunicări atât în cadrul unor colocvii ştiinţifice ale catedrelor de 

specialitate, cât şi în cadrul unor sesiuni special organizate. 

Comunicările au fost incluse în volumele de acte ale colocviilor, precum şi în volume publicate la 

Editura Universităţii din Bucureşti: Studii de literatura română şi comparată,  Studii culturale şi 

literare româneşti. Sunt în curs de pregătire primele numere dintr-o revistă de specialitate a Şcolii, 

concepută în două serii: Romanian Cultural and Literary Studies şi Studies in Linguistics and 

Communication, reunind cele mai interesante contribuţii ale doctoranzilor, precum şi studii ale unor 

profesori români şi străini. 

1.5. Titlul de doctor în Filologie şi în Studii culturale conferit absolvenţilor Şcolii doctorale este o 

condiţie pentru angajarea acestora în instituţiile de învăţământ superior, precum şi în institute de 

cercetare ale Academiei Române sau în alte institute de cercetare. Titlul creează şi alte posibilităţi de 

angajare: în cadrul bibliotecilor naţionale şi universitare, al muzeelor, al editurilor, dar şi în alte 

instituţii centrale sau locale, care reclamă prezenţa unor consilieri sau consultanţi de specialitate.    

2. Organizarea Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere 

2.1. Şcoala doctorală reuneşte pe toţi profesorii (titulari şi onorifici) din Facultatea de Litere care 

conduc doctorate, un număr de conferenţiari implicaţi în activităţile de predare, precum şi pe toţi 

doctoranzii din cei trei ani de studiu. 

2.2. Şcoala doctorală este condusă de un coordonator şi de un Consiliu (C.S.D.). 

2.2.1. Coordonatorul este un conducător de doctorat din cadrul Şcolii, ales prin vot secret de 

Consiliul acestuia şi validat de Consiliul Facultăţii de Litere. Durata mandatului acestuia este de patru 

ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de coordonator decât pentru maximum două mandate.  

Coordonatorul şcolii doctorale are următoarele atribuţii: 

- asigură buna funcţionare a Şcolii doctorale, urmărind aducerea la îndeplinire a obiectivelor 

şi criteriilor de performanţă stabilite 
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- supraveghează asigurarea unei competiţii loiale între candidaţii la admitere în programul de 

doctorat al şcolii 

- supraveghează asigurarea calităţii studiilor de doctorat în cadrul şcolii, prin organizarea şi 

desfăşurarea acestora pe baza criteriilor, standardelor şi procedurilor aprobate de C.S.D.  

- supraveghează modul de realizare a acordurilor şi parteneriatelor instituţionale şi a 

schimburilor de doctoranzi şi profesori avizate de C.S.D. 

- rezolvă problemele curente între reuniunile C.S.D. 

2.2.2.  Din Consiliul Şcolii doctorale (C.S.D.) a Facultăţii de Litere fac parte toţi conducătorii de 

doctorat, precum şi doctoranzi în proporţie de 25% din totalul membrilor Consiliului. 

2.3. C.S.D. Litere  are următoarele atribuţii principale: 

- elaborează Regulamentul de organizare, funcţionare şi administrare a Şcolii Doctorale 

Litere în concordanţă cu Regulamentul studiilor de doctorat al Universităţii Bucureşti 

- stabileşte conţinutul programului de studii universitare de doctorat al Şcolii Doctorale 

Litere, precum şi criteriile de finalizare, evaluare şi valorificare a rezultatelor acestui program 

- elaborează criteriile şi procedurile de evaluare şi avizare a tezelor de doctorat, în vederea 

susţinerii publice a acestora 

- avizează comisiile de susţinere a tezelor de doctorat propuse de conducătorii de teze 

- elaborează strategia de atragere şi selecţie a viitorilor doctoranzi, asigurând informarea 

corectă şi completă a acestora cu privire la admitere, programele de studii, criteriile de evaluare şi 

modalităţile de valorificare a acestui ciclu de studii 

- sprijină angajarea corespunzătoare pe piaţa muncii a absolvenţilor Şcolii Doctorale Litere 

- întocmeşte şi gestionează registrul de alumni 

- avansează şi avizează propuneri de acorduri şi parteneriate pentru desfăşurarea 

progarmului Şcolii Doctorale şi a doctoratelor în co-tutelă 

- întreprinde demersuri în vederea obţinerii de finanţări europene 

C.S.D. Litere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea coordonatorului 

sau a unei treimi din membrii săi. C.S.D. desemnează un birou al consiliului, format din 5 membri, 
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reprezentând diversele specializări interne. Acesta se întâlneşte săptămânal şi asigură rezolvarea 

operativă a problemelor care apar între întâlnirile lunare.   

2.4. Programul conducerii şi al secretariatului va fi afişat la sediul Şcolii Doctorale.  

2.5. Şcoala Doctorală Litere are două departamente: Ştiinţe ale literaturii (incluzând 

subdomeniile: Literatura română, Literatură comparată, Teoria literaturii, Etnologie şi folclor, 

Bibliologie) şi Lingvistică (incluzând subdomeniile: Limba română, Lingvistică generală, Comunicare). 

 Sunt în curs de derulare două proiecte finanaţate din Fondul Social European  POSDRU: 

EDUCAŢI 1, implementat în 2008, şi EDUCAŢI 2, implementat în 2009. Ambele sunt destinate 

asigurării unei pregătiri calitativ superioare a doctoranzilor. Programele permit contactul acestora cu 

specialişti străini, invitaţi atât pentru a prezenta cicluri de expuneri şi a evalua pregătirea 

doctoranzilor, cât şi pentru a participa la workshop-uri pe teme de actualitate ştiinţifică în domeniu. 

De asemenea, programele permit adâncirea cercetării de către studenţi în cadrul unor universităţi 

străine, pentru perioade variind între 3 şi 8 luni. Şcoala Doctorală Litere are parteneriate cu 12 

universităţi din UE. 

Şcoala Doctorală Litere publică în volum cercetări ale doctoranzilor. În anul universitar 

2010/2011 vor apărea două reviste ştiinţifice: Romanian Cultural and Literary Studies  şi Studies in 

Linguistics and Communication. 

3. Admiterea la doctorat 

3.1.  Admiterea la doctorat se face anual, pe baza unui concurs. 

La concursul de admitere se pot prezenta absolvenţi ai facultăţilor cu profil filologic (Litere, Limbi şi 

literaturi străine), dar şi absolvenţi ai unor facultăţi cu alte profile, de preferinţă înrudite (istorie, 

sociologie, filosofie, psihologie, jurnalism, ştiinţe politice etc.). 

 Pentru absolvenţii facultăţilor cu profil filologic, înscrierea la concursul de admitere se face 

pe baza diplomei de licenţă şi a celei de masterat. Pentru candidaţii cu diplome de licenţă şi/sau 

masterat în alte domenii decât cel filologic, înscrierea se va face numai cu avizul C.S.D.  

 Pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2003 nu este necesară diploma de 

masterat. Candidaţii care nu au menţionată  în diploma de licenţă ca specializare o limbă străină 

modernă trebuie să susţină un examen de competenţe de utilizare a unei limbi străine. Acest 

examen se susţine la Centrul de Limbi Străine al Universităţii Bucureşti, sub forma  

paşaportului/portofoliului lingvistic european. Sunt acceptate şi certificatele de competenţă 

lingvistică eliberate de instituţiile recunoscute de Universitatea Bucureşti. 
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3.2. Înscrierea la concursul de admitere şi concursul au loc în luna septembrie. Perioada exactă de 

înscriere şi data concursului vor fi comunicate anual. 

3.3.  Candidaţii vor preciza în fişa de înscriere forma de învăţământ pentru care concurează (cu 

frecvenţă – la zi, sau cu frecvenţă redusă). Forma de învăţământ cu frecvenţă se organizează atât în 

regim de finanţare de la bugetul de stat, cât şi în regim cu taxă. Forma fără frecvenţă se organizează 

numai în regim cu taxă. Numărul de locuri la buget alocat Şcolii Doctorale Litere se stabileşte anual la 

nivelul Universităţii Bucureşti, în funcţie de sumele totale alocate şi de propunerile C.S.D Litere. 

Numărul locurilor pentru doctoratul în regim cu taxă se aprobă de către Consiliul de conducere al 

I.S.D., la propunerea S.D. Litere. 

Cuantumul taxei de studiu se stabileşte anual şi reprezintă echivalentul costurilor de şcolarizare, de 

realizare a activităţilor de cercetare şi de valorificare a rezultatelor cercetării pentru un doctorand cu 

frecvenţă. Participarea la concursul de admitere este condiţionată de plata unei taxe, al cărei 

cuantum stabileşte anual. 

3.4. Dosarul de admitere.  

Înscrierile se vor face la secretariatul Şcolii Doctorale Litere.  

Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care se 
vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi 
îndrumătorul ştiinţific solicitat pentru anul I: 

 cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere;  
 certificat de naştere, copie legalizată;  
 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie legalizată;  
 diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată;  
 diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, copii legalizate;  
 diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, copii legalizate (cu excepţia 

promoţiilor anterioare anului 2003);  
 memoriu de activitate ştiintifică;  
 lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;  
 propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu 

justificarea importanţei acesteia;  
 o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura 

colocviul;  
 certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2, vezi 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat);  
 chitanţa de achitare a taxei de înscriere.  

Candidaţii  încadraţi în Universitate sunt scutiţi de plata taxei. 
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Copiile actelor vor fi legalizate la notariat. 

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată 
a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul MCTS. 

3.5. Concursul de admitere la Şcoala Doctorală Litere constă în prezentarea şi dezbaterea unui 

proiect de cercetare propus de candidat. Proiectul trebuie să includă o motivare a temei alese, 

încadrarea acesteia  într-o perspectivă teoretică şi metodologică mai largă, pe baza bibliografiei 

generale anunţate, o schiţă de ordonare a diverselor aspecte avute în vedere şi o bibliografie 

specifică, propusă de candidat. 

 Bibliografia generală va fi anunţată, în fiecare an, la 15 martie. Bibliografia este grupată în 

două secţiuni, corespunzând celor două departamente care funcţionează în cadrul Şcolii Doctorale 

Litere: Ştiinţe ale literaturii şi Lingvistică. Candidaţii vor studia lucrările care au relevanţă pentru 

domeniul general ales şi pentru tema propusă. 

3.6. Candidaţii vor fi examinaţi de câte o comisie pentru fiecare departament al Şcolii Doctorale 

Litere. Fiecare comisie va fi formată din 5 profesori, membri ai Şcolii Doctorale (un preşedinte şi 

patru membri). Notele date de fiecare membru al comisiei se însumează şi apoi se face media. Media 

minimă de admitere este 7. Întrucât proba de concurs este orală, nu se admit contestaţii. 

3.7. Repartizarea candidaţilor declaraţi admişi se face în funcţie de forma de învăţământ pentru 

care au optat. Pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, ocuparea locurilor subvenţionate de la 

buget se face în ordinea mediilor obţinute la concurs de către candidaţi. Candidaţii admişi care au 

optat pentru această formă de învăţământ, dar nu se încadrează în numărul de locuri finanţat de la  

buget repartizat, pot fi admişi, în limita locurilor disponibile, în regim cu taxă. 

Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către C.S.D. Litere şi se aprobă 

de către Decanul facultăţii. Rectorul Universităţii Bucureşti emite ulterior ordinul de înmatriculare 

pentru candidaţii declaraţi admişi. 

 Candidaţii declaraţi admişi vor fi repartizaţi , într-o primă fază, pe conducători ştiinţifici, în 

funcţie de compatibilitatea dintre tema de cercetare propusă şi specialitatea profesorului. 

Repartizarea definitivă pe conducători ştiinţifici se va face la finele programului de pregătire 

avansată, după  susţinerea în comisie şi acceptarea proiectului de cercetare propus de doctorand. 

 4. Înscriere, retragere şi exmatriculare; prelungire şi întrerupere 

4.1. Drepturile şi obligaţiile doctoranzilor, conducătorilor de doctorat şi IOD prin intermendiul 

Şcolii Doctorale se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat (vezi Anexa 1). Acest 

contract se încheie cu fiecare doctorand în parte, prin Consiliul de conducere al ISUD. Contractul este 
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semnat de doctorand, coordonatorul SD Litere, directorul ISUD şi Rectorul   Universităţii Bucureşti. 

Contractul se încheie pentru fiecare dintre cele două etape ale studiilor universitare de doctorat 

(etapa de pregătire universitară avansată şi etapa de cercetare). Neînţelegerile sintre doctorand şi 

SDLitere sau dintre doctorand şi conducătorul de doctorat se rezolvă de către Consiliul de conducere 

al ISUD. Partea nemulţumită de decizia Consiliului se poate adresa Comisiei de Etică a Universităţii 

Bucureşti. 

4.2. Şcoala Doctorală Litere primeşte anual, pentru doctoranzii de la forma cu frecvenţă un 

număr de burse. Bursele se acordă prin concurs, organizat de Şcoala Doctorală Litere. Cuantumul 

lunar al unei burse este echivalent  cu salariul lunar al unui asistent universitar. Bursa se suspendă pe 

durata întreruperii studiilor doctorale şi nu se acordă în perioadele de prelungire a acestor studii. 

Bursa se suspendă în cazul exmatriculării doctorandului. Este posibilă, de asemenea, acordarea unor 

burse din finanţări europene, ca urmare a implementării unor programe POSDRU câştigate prin 

competiţie de către Şcoala Doctorală Litere. 

4.3. Retragerea celor admişi se face la cererea acestora. 

4.4. Durata studiilor universitare de doctorat este de trei ani, cu posibilitatea întreruperii sau 

prelungirii instituţionale. Întreruperea studiilor doctorale se poate face pe baza unor motive 

temeinice (boală, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului etc.), pentru o perioadă de 1 – 3 

ani. Prelungirea studiilor doctorale se aprobă  numai în cazul în care este necesară o perioadă 

suplimentară pentru redactarea tezei, dată fiind amploarea temei (parcurgerea unui număr 

suplimentar de surse recente de informare şi documentare, culegerea unor date faptice 

suplimentare, care să permită validarea unor ipoteze etc.). Perioada de prelungire este de 1-2 ani şi 

presupune trecerea doctorandului în regim cu taxă. Durata totală a studiilor de doctorat, indiferent 

de forma de organizare, inclusiv perioadele de întrerupere şi prelungire, nu poate depăşi 6 ani. 

4.5.  Exmatricularea doctoranzilor se face în condiţiile neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor 

prevăzute în planul de învăţământ al Şcolii Doctorale Litere: promovarea examenelor prevăzute 

pentru etapa de pregătire universitară, respectiv, evaluarea negativă a referatelor prevăzute în 

primul an al etapei de cercetare. 

 În cazul exmatriculării doctorandului după prima etapă de pregătire universitară, locul şi 

finanţarea aferentă se păstrează pentru candidaţii admişi în anul universitar următor. 

5. Evaluarea activităţii doctoranzilor şi a conducătorilor de doctorat 

5.1. Evaluarea activităţii doctoranzilor are drept criterii prioritare rezultatele activităţii de 

cercetare, reflectate în: 

- numărul de publicaţii şi calitatea acestora (minimum 2) 
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- participarea la conferinţe, colocvii, congrese naţionale sau internaţionale, cu prezentarea unor 

comunicări (minimum 1) 

- participarea la seminarele naţionale şi internaţionale organizate de Şcoala Doctorală Litere, cu 

prezentarea unor comunicări (minimum 2) 

- implicarea în proiecte de cercetare ale catedrelor de specialitate din Facultatea de Litere (în funcţie 

de tema de teză aleasă) 

 Pentru etapa de pregătire universitară avansată, notarea la disciplinele prevăzute în planul 

de învăţământ se face  pe baza unor lucrări individuale, care să reflecte capacitatea doctorandului de 

a aplica informaţiile generale teoretice şi metodologice la tema de cercetare a tezei sale de doctorat. 

5.2. Evaluarea conducătorilor de doctorat se face periodic, la intervale de maximum 5 ani, în 

condiţiile legii, de către CNATDCU, potrivit criteriilor stabilite de acest organism. 

6. Profilul calificării de doctor 

6.1. Doctoratul în ştiinţe umaniste, domeniile Filologie şi Studii culturale implică: 

- o cunoaştere avansată, sub aspect teoretic şi metodologic, a unuia dintre următoarele subdomenii: 

exegeză literară (teorie şi critică literară, cercetare comparată a literaturilor), editarea ştiinţifică de 

texte, etnologie şi folclor, lingvistică (teoretică şi aplicată, descriptivă şi istorică), informare şi 

documentare, comunicare interpersonală (instituţională şi privată). 

- capacitatea de management al unor proiecte de comunicare în subdomeniile menţionate 

- capacitatea de a propune abordări noi ale unor probeleme din subdomeniile menţionate 

- capacitatea de a elabora şi publica lucrări ştiinţifice de specialitate 

- respectarea principiilor morale şi a eticii cercetării ştiinţifice. 

6.2. Competenţele transversale implicate de profilul menţionat includ: 

- competenţe de redactare a unor texte variate şi de expunere orală a unor probleme diverse 

- competenţe de utilizare orală şi scrisă a cel puţin unei limbi străine 

- capacitatea de integrare şi interrelaţionare într-un grup de lucru 

- competenţe privind managementul resurselor umane şi financiare, inclusiv abilităţi de conducere 

- competenţe de utilizare şi valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală. 
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 7. Statut, drepturi şi obligaţii ale conducătorilor de doctorat 

7.1.1.  Statutul de conducător de doctorat este acordat de CNATDCU profesorilor universitari, în 

conformitate cu standardele naţionale elaborate de MECTS. Criteriile pentru acordarea acestui statut 

privesc îndeosebi:  

- rezultatele obţinute în activitatea de cercetare, care au relevanţă naţională şi internaţională. 

- publicaţiile ştiinţifice (în ţară şi în străinătate) 

- apartenenţa la asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

- participare la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Domeniul specific de competenţă academică al fiecărui conducător de doctorat este stabilit în 

funcţie de rezultatele din cercetare obţinute în ultimii 5 ani. 

7.1.2. Activitatea conducătorilor de doctorat este normată cu 0,5 ore per doctorand. Profesorii  

onorifici conducători de doctorat sunt normaţi în acelaşi mod şi plătiţi în sistemul de plată cu ora, în 

funcţie de numărul de doctoranzi. Numărul maxim de doctoranzi care pot fi coordonaţi de un 

conducător de doctorat este de 8. 

7.1.3. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 

-    să asigure îndrumarea şi coordonarea profesională şi administrativă a doctoranzilor 

- să convină cu doctoranzii asupra unor teme de cercetare de actualitate, cu aplicabilitate 
practică   

- să urmărească progresul doctoranzilor în activităţile ştiinţifice şi de cercetare în care aceştia 
sunt implicaţi în cadrul şcolii doctorale 

- să informeze drd. cu privire la criteriile de evaluare pe care le aplică, utilizând un sistem de 
evaluare transparent, cu criterii obiective 

- să sprijine mobilitatea drd 
- să contribuie la elaborarea programelor de studii doctorale 
- să contribuie la creşterea vizibilităţii şcolii doctorale şi a UOD/IOSUD prin sprijinirea drd, prin 

participarea la conferinţe, prin brevetarea de idei etc. 
- să combată plagiatul 
- să contribuie activ la încheierea de parteneriate şi acorduri instituţionale internaţionale 
- să avizeze cererile de întrerupere şi prelungire a studiilor doctorale 
- să evalueze colegial tezele de doctorat în cadrul specializării sale 
- să propună Comisiile de Doctorat pentru tezele pe care le conduce  
- să participe la elaborarea strategiei de atragere şi selecţie a candidaţilor la doctorat 
- să atragă tineri conferenţiari şi cercetători ştiinţifici II spre a face parte din şcoala doctorală 
- să accepte evaluarea periodică a activităţii sale de cercetare 
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- să caute activ surse de finanţare necesare desfăşurării cercetărilor proprii şi ale drd 
- să informeze drd. despre existenţa RSD, în special despre drepturile şi îndatoririle drd.  

 

8. Statut, drepturi, obligaţii ale doctoranzilor 

8.1.1. Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, drd. are calitatea de student 

doctorand, indiferent de forma de doctorat pe care o urmează. Doctorandul cu frecvenţă este 

asimilat, sub aspectul drepturilor şi obligaţiilor, unui asistent universitar, activitatea sa corespunzând 

unei norme întregi aferente acestei funcţii. 

8.1.2. Pentru doctoranzii cu frecvenţă, perioada SUD este asimilată conform legii pensiilor pentru 

stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia cazului în care drd. realizează  venituri pentru care 

plăteşte CAS. Doctoranzii la zi beneficiază şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata CAS, a 

asigurărilor de şomaj, a asigurărilor sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

 Perioada SUD constituie, pentru doctoranzii cu frecvenţă, vechime în muncă şi în 

specialitate. 

8.1.3. Pe parcursul ciclului de SUD, drd. are următoarele drepturi: 
- să aleagă domeniul, filiera, tema de cercetare şi conducătorul de doctorat 
- să beneficieze de sprijinul colectivului din cadrul şcolii doctorale 
- să fie reprezentat în CSD 
- să participe, atunci când este cazul, la şedinţele catedrei/departamentului de cercetare 
- să utilizeze resursele logistice şi materiale ale şcolii doctorale şi ale UOD/IOSUD 
- să participe la activităţile organizate de şcoala doctorală (cursuri, seminarii, conferinţe etc.), 

cel puţin pe durata programului de pregătire avansată 
- să se implice în activităţi profesionale, la solicitarea conducătorului de doctorat sau a şcolii 

doctorale 
- să colaboreze cu alţi cercetători, fie din cadrul şcolii doctorale, fie din ţară sau străinătate, la 

elaborarea de proiecte de cercetare şi cercetări, conform Codului, art. 62 
- să beneficieze de mobilităţi naţionale şi internaţionale 
- să beneficieze de sprijin din partea şcolii doctorale pentru participarea la conferinţe, 

congrese ştiinţifice, seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care 
şi-a ales teza de doctorat 

- să fie informat în legătură cu criteriile de evaluare, programa de studii universitare de 
doctorat, rezultatele examenelor / verificărilor pe parcursul desfăşurării studiilor universitare 
de doctorat, conform Codului, art. 7 

- să desfăşoare activităţi didactice, portivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 
ore didactice pe săptămână, având dreptul la remuneraţie în cazul depăşirii acestei norme 

- să solicite recunoaşterea unor stagii anterioare, conform Codului, art. 43(4) 
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- să iniţieze şi să participe la alte contracte de cercetare, asigurându-şi surse externe de 
finanţare 

- să întrerupă sau să prelungească durata studiilor, conform Codului, art. 43 
- să solicite schimbarea conducătorului de doctorat, conform Codului, art. 74 

8.1.4. Doctorandul are următoarele obligaţii: 
- să respecte orarul de activităţi didactice 
- să respecte programul de activitate (examene, lucrări de atelier, referate, comunicări) impus 

de şcoala doctorală 
- să prezinte lunar rapoarte de activitate 
- să menţină un contact permanent cu conducătorul de doctorat şi să îl informeze cu privire la 

evoluţia cercetării 
- să respecte regulile instituţionale 
- să contribuie la îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi administrativ al şcolii doctorale 
- să nu desfăşoare activităţi care influenţează negativ performanţele din cadrul studiilor 

doctorale. 
 

9. Structura SUD   

 Programele de SUD al Şcolii Doctorale Litere urmăresc formarea  unor competenţe de 

conţinut, cognitive şi de cecetare în domeniul filologic şi al studiilor culturale (cf. 6.1) şi a unor 

competenţe transversale (cf. 6.2). 

 Programul are două componente: 

(a) Programul de pregătire universitară avansată 

(b) Programul instituţional de cercetare 

9.1.  Programul de pregătire universitară avansată include activităţi desfăşurate în formaţiuni 

instituţionalizate de studiu (cursuri şi ateliere) şi activităţi de pregătire individuală. 

 La Şcoala Doctorală Litere programul este diferenţiat, în funcţie de cele două departamente: 

Ştiinţe ale literaturii şi Studii culturale, respectiv Lingvistică. Planurile de învăţământ ale fiecărui 

departament sunt prezentate în anexa 6. 

 Programul de pregătire universitară avansată cuprinde 60 de credite, repartizate pe două 

semestre. Creditele obţinute anterior în programele de masterat de cercetare nu sunt recunoscute şi 

echivalate. Cursurile opţionale trebuie să fie altele decât cele urmate de drd. în primele două cicluri 

de studiu universitar. 
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 Pentru completarea numărului de credite, doctoranzii vor urma, pe lângă cursurile şi 

atelierele special organizate în cadrul Şcolii Doctorale Litere, la alegere, cursuri din programele de 

masterat ale Facultăţii de Litere sau de Limbi şi Literaturi Străine sau cursuri opţionale propuse de 

Catedrele de specialitate din cele două facultăţi. 

Opţiunile doctoranzilor vor fi validate de CSD. Criteriul de validare este relevanţa pentru 

tema ce cercetare aleasă. 

Creditele obţinute anterior, în cadrul programelor de masterat de cercetare urmate de 

doctoranzi, nu sunt recunoscute şi echivalate. 

Cursurile opţionale trebuie să fie altele decât cele urmate de doctorand în primele două 

cicluri de pregătire universitară. Nu se echivalează creditele obţinute la cursurile opţionale anterior 

urmate. 

Indiferent de forma de doctorat, promovarea programului de pregătire universitară avansată 

este condiţionată de obţinerea celor 60 de credite şi de promovarea fiecărei forme de verificare 

prevăzute în planul de învăţământ. Nota minimă de promovare a fiecărei forme de verificare este 7. 

9.2. Programul instituţional de cercetare este centrat pe elaborarea tezei de doctorat. Pentru a 

intra în această etapă a SUD, doctoranzii care au promovat programul de pregătire universitară 

avansată trebuie să susţină în luna septembrie (la o dată care va fi comunicată anual) proiectul de 

cercetare ştiinţifică. 

 Susţinerea se face în cadrul celor două departamente ale Şcolii Doctorale Litere, în faţa unei 

comisii de 5 profesori, membri ai Şcolii Doctorale. Proiectul este evaluat prin atribuirea unuia dintre 

calificativele „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. Pentru promovarea în etapa a 

doua a SUD, proiectul trebuie să fie evaluat cu „foarte bine” sau „bine” şi apoi aprobat ulterior în 

CSD. În cazul în care proiectul este evaluat cu „satisfăcător” sau  „nesatisfăcător”, doctorandul este 

exmatriculat din programul de SUD şi primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire 

universitară avansată. 

 Programul de cercetare se desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale Litere, sub forma unor 

activităţi individuale, monitorizate şi evaluate de către conducătorul de doctorat. Şcoala Doctorală 

Litere va pune la dispoziţia doctoranzilor infrastructura de cercetare şi resursele logistice şi financiare 

necesare pentru desfăşurarea activităţii de cercetare a acestora. Pentru anumite durate de timp, 

doctoranzii îşi pot desfăşura activitatea de cercetare într-o altă instituţie organizatoare de doctorat 

din ţară sau din străinătate, în cadrul unor consorţii şi/sau parteneriate. 

 Programul de cercetare durează 2 ani. 
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- În primul an ale acestei etape a SUD, doctorandul trebuie să redacteze trei rapoarte 
intermediare de cercetare, pe baza cărora să însumeze 60 de credite (20 pentru fiecare 
raport). Fiecare raport va fi evaluat într-o comisie al cărei preşedinte va fi conducătorul de 
doctorat. Acesta desemnezaă alţi doi specialişti ca membri ai comisiei. Rapoartele vor fi 
evaluate cu calificativele  „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. Pentru 
promovare este necesară atribuirea calificativelor „foarte bine”, „bine”. În cazul obţinerii 
unuia dintre celelalte  două calificative „satisfăcător”, „nesatisfăcător” doctorandul trebuie 
să refacă raportul şi să-l supună unei noi evaluări în comisie. 

- Al doilea an al programului de cercetare este consacrat integral redactării tezei. 
Conducătorul de doctorat va fixa întâlniri lunare cu doctorandul, care va raporta asupra 
stadiului de realizare a tezei, prezentând rezultatele parţiale ale cercetării şi semnalând 
dificultăţile întâmpinate. 

 

10. Teza de doctorat 

10.1. Teza de doctorat este rezultatul unei activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate de 

doctorand sub îndrumarea conducătorului de doctorat, pe parcursul întregului program de SUD. 

Tema tezei de doctorat trebuie să fie în concordanţă cu domeniul de SUD absolvit de doctorand. 

10.2. Criteriile şi indicatorii de evaluare a tezei se elaborează de către Consiliul de conducere al 

ISD, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor şi cu competenţele asociate calificării înscrise 

în RNCIS. Criteriile au în vedere rezultatele cercetării acceptate pentru publicare. 

10.3.  Criteriile minime pentru acceptarea depunerii tezei sunt: 

- minimum 3 articole publicate în volumele Şcolii Doctorale Litere şi/sau în reviste de specialitate 

- minimum 3 comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale 

- avizul conducătorului de teză 

Teza de doctorat va fi supusă mai întâi evaluării colegiale, în cadrul catedrei de specialitate a 

Facultăţii de Litere. Evaluarea se va încheia cu redactarea unui referat de acceptare sau cu 

proprunerea de refacere a tezei (integral sau parţial). 

10.3. Susţinerea oficială a tezei poate avea loc în termen de maximum un an de la susţinerea 

colegială. 

 Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi este aprobată de 

conducerea Universităţii din Bucureşti. 
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Comisia este formată din 5 persoane: un preşedinte, ca reprezentant al Şcolii Doctorale 

Litere, conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în 

domeniul în care a fost elaborată teza. Cel puţin doi dintre referenţii oficiali trebuie să fie din afara 

Universităţii Bucureşti. Membrii Comisiei de doctorat trebuie să aibă titlul de doctor şi funcţia 

didactică de profesor sau conferenţiar universitar sau funcţia de cercetător ştiinţific principal gradul 

I. Membrii comisiei de doctorat sunt remuneraţi pentru evaluarea tezei conform unor criterii stabilite 

de Universitatea Bucureşti. 

Susţinerea publică a tezei poate fi organizată numai după primirea tuturor referatelor de 

evaluare pozitivă din partea memebrilor comisiei. Dacă cel puţin unul dintre referate este negativ, 

doctorandul trebuie să refacă teza în conformitate cu cerinţele specificate în referatul de evaluare.  

Susţinerea publică a tezei va avea loc numai după refacerea tezei şi obţinerea evaluării 

pozitive a tuturor memebrilor comisiei. În vederea susţinerii publice a tezei, doctorandul va întocmi 

un rezumat al tezei, în limba română şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională, care va fi 

publicat pe site-ul Şcolii Doctorale Litere şi va fi disponibil şi după susţinerea publică. 

Publicarea anunţului privind susţinerea  se va face cu cel puţin 15 zile înaintea ceremoniei, 

pe pagina de web a Şcolii Doctorale Litere. 

Susţinerea  tezei poate avea loc în prezenţa a 4 dintre cei 5 membri ai comisiei, cu 

participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. 

Membrul comisiei absent trebuie să depună la secretariatul Şcolii Doctorale Litere, în plic 

închis, votul favorabil şi calificativul propus. 

Pe baza susţinerii publice, comisia de doctorat atribuie tezei, în urma deliberării, unul dintre 

calificativele „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. 

Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute de programul de cercetare ştiinţifică 

şi teza a fost evaluată cu unul dintre calificativele „foarte bine”, „bine”, Comisia de doctorat propune 

acordarea titlului de doctor. 

Propunerea se înaintează spre validare CNATDCU. Diploma de doctorat este emisă de MECTS 

în termen de maximum 60 de zile de la data validării. 

În cazul atribuirii calificativelor „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” , comisia va preciza 

elementele care trebuie refăcute sau completate şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei. 
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În cazul în care CNATDCU nu validează argumentat teza de doctorat, Universitatea Bucureşti 

primeşte o motivaţie scrisă de invalidare. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în 

termen de un an de la  data primei invalidări. 

11. Evaluarea şi monitorizarea internă şi externă a Şcolii Doctorale 

11.1. Evaluarea şi monitorizarea internă şi externă  se fac în conformitate cu metodologia ARACIS 

şi a CNSCIS. 

 Evaluarea  internă se realizează anual de către CSD Litere, care stabileşte un set de criterii. 

Evaluarea internă are ca scop perfecţionarea  activităţii Şcolii Doctorale, prin adaptarea continuă a 

structurii programului acesteia la condiţiile şi exigenţele specifice. 

 Procedurile de evaluare urmăresc: 

- modul de îndeplinire a obiectivelor programului de SUD 
- planul de învăţământ şi curricula programului de SUD 
- publicarea rezultatelor programului SUD în format electronic: rezumatele tezelor de doctorat 

susţinute; liste de publicaţii ale doctoranzilor; manifestări ştiinţifice la care au participat 
doctoranzii; tezele de doctorat susţinute. 

- analiza mijloacelor de informare, documentare şi cercetare, precum şi a logisticii de care 
beneficiază doctoranzii 

- modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi de testare a abilităţilor de cercetare ale 
doctoranzilor 

- evaluarea anuală din partea doctoranzilor, pe baza unor chestionare confidenţiale. 
Evaluarea activităţii conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor se face în raport cu: 

- publicaţiile (minimum 2 anual) 
- participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (minimum 1 anual) 
- proiecte în desfăşurare 
- colaborări interne şi internaţionale  
Conducătorii de doctorat şi doctoranzii trebuie să prezinte rapoarte de activitate ştiinţifică, 

anual, respectiv, lunar. Rapoartele de activitate ale conducătorilor de doctorat şi o sinteză anuală 

a rapoartelor doctoranzilor vor fi publicate la sfârşitul fiecărui an universitar în fomat electronic. 

11.2. Evaluarea externă a calităţii programelor de SDA se face periodic, la fiecare 5 ani, de 

către ARACIS şi CNCSIS, pe baza unui sistem de criterii şi a unei metodologii aprobate prin 

hotărâre de guvern, la propunerea MECTS. 
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Anexa 1 

 

Ghidul de redactare a tezei de doctorat 

- Teza de doctorat trebuie să aibă minimum 150 de pagini şi maximum 300 de pagini 
- Teza trebuie scrisă în formatul Microsoft Word, cu fontul Times New Roman corp12, la 1,5 

rânduri, pe o singură faţă. 
- Teza trebuie să cuprindă: 

o o foaie de titlu având menţionate: numele universităţii şi al şcolii doctorale, titlul, 
numele autorului şi al conducătorului ştiinţific, anul depunerii. 

o un sumar, conţinând titlurile capitolelor şi subcapitolelor principale, urmate de 
indicarea paginilor 

o textul propriu-zis, repartizat pe capitole şi subcapitole numerotate cu cifre arabe; 
numerotarea trebuie să indice relaţia de conţinut dintre subdiviziuni  

o bibliografia 
o anexe (dacă există: texte, indici de cuvinte, de autori etc.) 

- Trimiterile la sursele folosite se vor face în text, indicându-se numele autorului (fără 
prenume), anul şi pagina (dacă e cazul) 

- Notele de subsol vor conţine exclusiv explicaţii şi comentarii suplimentare  ale autorului (nu 
indicarea  unor surse bibliografice) 

- Bibliografia va fi structurată în două părţi: lucrări de referinţă şi surse de material. Indicaţiile 
bibliografice, ordonate alfabetic după autor, se vor da în următoarea ordine: numele 
autorului, prenume, anul publicării (în paranteze), titlul lucrării, locul publicării, editura – 
pentru cărţi; pentru publicaţiile în reviste sau volume colective, după titlul lucrării se va 
menţiona numele revistei, volumul şi numărul, paginile, respectiv, numele coordonatorului 
sau editorului, urmate de menţiunea coord. / ed. (în paranteze), titlul volumului, locul 
publicării, editura, paginile. 

- Toate erorile de tehnoredactare sau ortografice trebuie corectate înainte de predarea 
lucrării. Este obligatorie utilizarea tuturor diacriticelor necesare.    

 

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ, 

 

Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER 


