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1.Scop 

Scopul procedurii operaționale este acela de a reglementa  modul în  
din Școala doctorală Știința sportului și educației fizice din Uiversitatea din Pitești și ai altor școli 
doctorale în domeniu din România. 

 
2. Documente de referință  

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat,  

actualizată cu HG nr. 134/2016; 
- Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea studiilor doctorale propuse 

 de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;  
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în 

Universitatea din Pitești - Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Școala  
doctorală Știința Sportului și educației fizice, Universitatea din Pitești, ediția 2018; 

- Regulament privind activităţile profesionale ale studiilor universitare de doctorat, I.O.S.U.D., 
Universitatea din Pitești-aprobat în ședința de senat din 21.01.2021 

 
3.  Comisia de îndrumare 

 Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 
în Școala doctorală Știința Sportului și educației fizice, Universitatea din Pitești, pentru desfăşurarea 
doctoratului, studentul - doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumarea. Aceasta este formată din 3 
membri, în principal dintre cadrele didactice cu titlul de lector universitar din Departamentul Educație 
Fizică și Sport și Deparatamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie și, în funcție de problematica 
interdisciplinară a temei de cercetare, cadre didactice din alte departamente ale Upit, alte persoane 
afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. 

3.1.Prezenta procedură reglementează următoarele categorii de reguli/măsuri privind 
funcționarea comisiilor de îndrumare din școala doctorală: 

a). Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma 
consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării acestuia. 
 b).Nominalizarea ca membru în comisile de îndrumare se face pe baza competențelor 
profesionale  în contextul temei tezei de doctorat; 

c).În comisia de îndrumare nu pot fi membri persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi 
rude până la gradul al III-lea inclusiv; 

d). Ritmicitatea întrunirii comisiilor de îndrumare pe parcursul programului individual de 
cercetare a studenților doctoranzi;  

e) Formuarele aferente activității comisiilor de îndrumare.  
3.2. Potrivit dispoziţiilor legale comisia de îndrumare sprijină activitatea studentului 

doctorand şi implicit, a conducătorului de doctorat. Sprijinul se concretizează în următoarele direcţii 
şi activităţi principale: 
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a) evaluarea proiectului de cercetare prezentat de studentul – doctorand în comisia de îndrumare 

și a conducătorului de doctorat; activitatea se consemnează în procesul vebal specific acestei activități 
(Anexa 1);  

b) evaluarea rapoartelor de progres prezentate de studentul – doctorand în comisia de îndrumare 
și a conducătorului de doctorat; activitatea se consemnează în procesul vebal specific acestei activități 
(Anexa 2);   

c) evaluarea tezei în etapa presusţinerii publice prezentată de studentul – doctorand în comisia 
de îndrumare și a conducătorului de doctorat; (Anexele 3, 4) 

d) consilierea și documentarea doctoranduluiu în legătură cu demersul presupus de teza de 
doctorat; 
 e) monitorizarea activității doctorandului în programul individual de cercetare/ a stadiul de 
elaborare a raportului de cercetare/ tezei de doctorat, prin analiză bianuală, rezultatele analizei, 
susgestiile și recomandările fiind consemnate în procesul verbal specific acestei activități (Anexa 5)  
 3.3.Conducătorul de doctorat poate solicita schimbarea unui membru dintr-o comisie de 
doctorat în următoarele situații: 
 a) la solicitarea acesuia pe motive bine întemeiate: ieșire la pensie, concediu de maternitate, 
probleme de sănătate, deces; 
 b) dacă se constată lipsa de implicare în activitățile specifice; 
 În situațiile prezentate la literele a și b conducătorul de doctorat solicită în scris Directorului 
școlii doctorale înlocuirea acestuia cu o altă pesoană care se încadrează în cerințele punctului 3.1. literele 
b, c.  
 3.4. Plata membrilor comisiilor de îndrumare se face în baza Procedurii de plată, 
elaborată anual, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, conform încadrării în Ştatul de funcţiuni al 
Şcolii doctorale, în regim de plata cu ora.  
 

 
4. Prevederi finale și tranzitorii  
4.1. Formularele și materialele informative pentru  membri comisiilor de îndrumare vor fi 
publicate pe site. 
4.2. Procedura intră în vigoare după aprobarea în  Ședința școlii doctorale. 
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Anexa 1 
Regulament C.S.U.D. Universitatea din Piteşti 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
   

 

 

PROCES VERBAL 
 

din data de ...................... al susţinerii în cadrul Comisiei de îndrumare a Proiectului de 
cercetare ştiinţifică. 
elaborat de: ............................................................................................................................. 
doctorand  domeniul fundamental  ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ....................................................................................... 
Titlul proiectului de cercetare ştiinţifică: ................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Comisia de îndrumare 
1. Conducător de doctorat prof. univ. dr..................................................................................  
2. Membru ................................................................................................................................ 
3. Membru ................................................................................................................................. 
4. Membru .................................................................................................................................. 
 

Hotărârea comisiei privind acceptarea proiectului de cercetare ştiinţifică 

Nr. 

crt. 
Numele si prenumele examinatorului Calificativul* Semnătura 

1.  ADMIS / RESPINS  

2.  ADMIS / RESPINS  

3.  ADMIS / RESPINS  

4.  ADMIS / RESPINS  

 

In urma prezentării proiectul de cercetare ştiinţifică s-a acordat calificativul_____________ 

1 Calificativul final  (ADMIS / RESPINS)  se hotărăşte de  Conducătorul de doctorat si este 
determinat de calificativul preponderent. 
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Anexa 2 

Regulament C.S.U.D. Universitatea din Piteşti 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Şcoala doctorală  ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 
   

 

PROCES VERBAL 

 

din data de………………….  al susţinerii în cadrul Comisiei de îndrumare a Raportului de cercetare 
ştiinţifică nr. ….. 
elaborat de:………………………………………………………………………………………….. 
doctorand  domeniul fundamental ………………………………………………………………… 
domeniul ……………………………………………………………………………………………… 
conducător ştiinţific: …………………………………………………………………………………..  
Titlul raportului de cercetare ştiinţifică: ................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Comisia de îndrumare 
1. Conducător de doctorat…………………………………………………………………………… 
2.Membru………………………………………………………………………………….................. 
3.Membru……………………………………………………………………………………………… 
4.Membru………………………………………………………………………………………........... 
 

Hotărârea comisiei privind acceptarea raportului de cercetare ştiinţifică nr. ….. 

Nr. 

crt. 
Numele si prenumele examinatorului Calificativul* Semnătura 

1.  ADMIS / RESPINS  

2.  ADMIS / RESPINS  

3.  ADMIS / RESPINS  

4.  ADMIS / RESPINS  

 

In urma prezentării proiectului de cercetare ştiinţifică s-a acordat calificativul_____________ 

1 Calificativul final  (ADMIS / RESPINS)  se hotărăşte de  Conducătorul de doctorat si este 
determinat de calificativul preponderent. 
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Anexa 3 
 

Regulament C.S.U.D. Universitatea din Piteşti 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

 

 

PROCES VERBAL 

din data de: .............................al şedinţei de susţinere  în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de 

doctorat de către................................................................................................................................. 

doctorand in domeniul: ……………………………………………………………………………. 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ………………………………………………............................ 

Titlul tezei de doctorat..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Comisia de îndrumare:   

1. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT................................................................................................. 
2. MEMBRU............................................................................................................................................... 
3. MEMBRU............................................................................................................................................... 
4. MEMBRU...............................................................................................................................................  
 
 

Hotărârea comisiei de îndrumare privind acceptarea tezei de doctorat 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele examinatorului Calificativul Semnătura 

1.  ADMIS /RESPINS  

2.  ADMIS /RESPINS  

3.  ADMIS /RESPINS  

4.  ADMIS /RESPINS  

 

In urma susţinerii  a tezei de doctorat în cadrul Comisiei de Îndrumare s-a acordat 

calificativul:_____________  
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Anexa 4  

     Regulament C.S.U.D. Universitatea din Piteşti 

             
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 
 

 

AVIZUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE ÎN VEDEREA DEPUNERII TEZEI  

LA SECRETARIATUL ȘCOLII DOCTORALE 

 

Colectivul comisiei de îndrumare, întrunit în data de ..................................., a discutat avizarea 
tezei de doctorat a d-lui / d-nei ........................................................................................... . 

Teza de doctorat  cu titlul : 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................. a fost realizată sub îndrumarea conducătorului de doctorat  
............................................................................................................................................................... 

Membrii comisiei de îndrumare au hotărât:  

AVIZAREA / NEAVIZAREA / AMÂNAREA tezei de doctorat, în vederea analizei şi susţinerii 

publice. 

Observaţiile şi recomandările comisiei de îndrumare sunt:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

COMISIA DE ÎNDRUMARE*: 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 

 

 

*Membrii care nu au fost sau nu pot fi prezenţi fizic transmit e-mail cu verdictul 
avizare/neavizare/amânare. E-mail-ul printat se ataşează, iar în locul semnăturii se completează „e-mail 
ataşat”. 
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Anexa 5 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 

 

 

PROCES VERBAL 

din data de: _____________________ 

 

La întîlnirea comisiei de îndrumare  a studentului doctorand_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Conducător de doctorat_______________________________________________________________ 

Titlul proiectului de cercetare/tezei de doctorat___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tema întîlnirii periodice : monitorizarea planului de pregătire/stadiul de elaborare a raportului de 

cercetare/ tezei de doctorat: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hotărârea comisiei privind activitatea doctorandului 

In urma ședinței de monitorizare a activității doctorandului comisia de îndrumare a constatat 

următoarele:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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și face următoarele recomandări:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Comisia de îndrumare 

Coducător de doctorat______________________________________________________________ 

Membri:                   Semnătură 

     1........................................................................................       ......................................... 

     2........................................................................................       ......................................... 

     3. .....................................................................................        .......................................... 
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