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I. CONSIDERAȚII GENERALE
Art. 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Doctorale din Facultatea
de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești defineşte regulile care stau la baza
organizării şi funcţionării acestei structuri academice.
Art. 2. In vederea eleborarii prezentului Regulament au fost folosite urmatoarele surse:
a. Legea nr. 1 / 2011 a Educaţiei naţionale, modificată şi completată, secţiunea 12 - studii
universitare de doctorat.
b. HG nr. 681 / 2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, modificată şi
completată.
c. Carta Universității din Pitești.
d. Regulamentul de organizarea şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
Universitatea din Piteşti, aprobat în şedinţa Senatului din 30.01.2012, modificat şi completat în
şedinţa Senatului din 29.03.2012.
e. Precizări privind conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare, HG 681/2011,
secţiunea a IVa, art. 25-31; Regulament Universitatea din Piteşti, cap. VI, art. 39-43;
f. Ordinul MECTS nr. 4478 din 23 iunie 2011 privind aprobarea standardelor minimale şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente
panelurilor pe domenii fundamentale.
g. Ordinul MEN nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor la Ordinul
MECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare.
h. O.M.3530, publicat în Monitorul Oficial 249 din 04.04.2016, privind Metodologia de
alocare a fondurile bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de
învăţământ superior de stat din România pentru anul 2016, anexa 2 la metodologie.
Art. 3. Școala Doctorală de Filologie coordonează activitatea conducătorilor de doctorat
şi doctoranzilor din facultate, hotărârile devenind obligatorii după aprobarea acestora.

Art. 4. Școala Doctorală de Filologie este un organism deliberativ alcătuit din cadre
didactice conducători de doctorat din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, precum şi un
reprezentant al doctoranzilor.
II. STRUCTURA ȘCOLII DOCTORALE DE FILOLOGIE
Art. 5. Școala Doctorală de Filologie este condusă de un director și de Consiliului Şcolii
doctorale;
Art. 6. Directorul Şcolii doctorale este ales prin votul direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din Școală şi confirmat de către Senatul UPIT. Durata mandatului
directorului Şcolii doctorale este de 4 ani, similar și corelat cu al Directorului CSUD; alegerile au
loc în același an.
Art. 7. Membrii consiliului Şcolii doctorale (1/3 din totalul membrilor, în care este inclus
şi un reprezentant al doctoranzilor) se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte.
Durata mandatului Consiliului Şcolii doctorale este de 4 ani.
Art. 8. Consiliul Școlii Doctorale de Filologie are următoarele atribuţii:
a) convoacă plenul Școlii Doctorale de Filologie în şedinţe ordinare sau extraordinare;
b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Școlii Doctorale de Filologie;
c) defineşte misiunea şi obiectivele Școlii Doctorale de Filologie;
d) aprobă şi asigură derularea planului strategic şi operaţional Școlii Doctorale de
Filologie;
e) aprobă programele de pregătire bazate pe studii universitare avansate şi programele
individuale de cercetare ştiinţifică;
f) analizează structura Școlii doctorale din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte;
g) stabileşte criteriile pentru acordarea de burse şi alte stimulente materiale şi morale
pentru întreaga comunitate a Școlii Doctorale de Filologie;
h) propune Senatului cifrele de şcolarizare pentru Școala Doctorală de Filologie;
i) avizează înmatricularea şi exmatricularea studenţilor în Scoala Doctorală;
j) propune sancţiuni şi recompense pentru personalul aferent Școlii Doctorale de
Filologie;
k) iniţiază colaborarea cu partenerii din ţară şi din străinătate;
l) elaborează raportul anual de activitate.
Art. 9. Directorul Școlii Doctorale de Filologie are statut de director de departament, cu
următoarele atribuţii:
a) semnează hotărârile Școlii Doctorale de Filologie privind:
a.1. programele de pregătire avansată şi programele de cercetare ştiinţifică ale
fiecărui doctorand;
a.2. contractele de studii dintre doctoranzi şi IOSUD;
a.4. contractele de colaborare doctorală internaţională;
a.5. membrii comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat;

a.6. certificatul de absolvire a programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate din cadrul studiilor universitare de doctorat ;
a.7. raportul anual al Școlii Doctorale de Filologie;
b) reprezintă Școala Doctorală de Filologie în raport cu oricare entitate din ţară şi
străinătate;
c) întocmeşte raportul anual de activitate şi-l prezintă în faţa Consiliului facultatii (asa e
denumirea in lege) din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte spre aprobare.
III. FUNCŢIONAREA ȘCOLII DOCTORALE DE FILOLOGIE
Art. 10. Școala Doctorală de Filologie se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie.
a) convocarea membrilor Școlii Doctorale de Filologie se face de către prin orice mijloc
de comunicare (telefon, e-mail etc) de către directorul școlii doctorale;
b) şedinţele şi materialele ce necesită a fi dezbătute sunt anunţate cu o săptămână înainte
de desfăşurarea întrunirilor;
c) ordinea de zi a şedinţelor este stabilită de Consiliul Școlii Doctorale de Filologie dar
poate fi completată la cerere, la începutul şedinţei.
Art. 11. Membrii Școlii Doctorale de Filologie au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să respecte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat aprobat de UPIT
b) să participe la şedinţele Școlii Doctorale de Filologie;
c) să-şi exprime fără rezerve opiniile privind problemele analizate şi funcţionarea Școlii
Doctorale de Filologie;
d) să participe, prin vot deschis sau secret, la luarea hotărârilor ;
e) să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Școlii Doctorale de Filologie;
f) să cunoască legislaţia în domeniul Organizării Studiilor Universitare de Doctorat şi
prevederile Legii Educaţiei Naţionale;
g) să sesizeze neîntârziat eventualele nereguli privind organizarea şi funcţionarea Școlii
Doctorale de Filologie;
h) conducătorii de doctorat stabilesc: titlurile examenelor (2), şi rapoartelor de cercetare
(5), care urmează a fi susţinute de doctorand în timpul studiilor doctorale, semnează
cataloagele de note corespunzătoare, comisia de îndrumare şi planul strategic şi
operaţional precum şi programul de cercetare ştiinţifică ale fiecărui doctorand;
i) conducătorii de doctorat evaluează teza de doctorat cu calificativele: EXCELENT,
FOARTE BINE, BINE, SATISFĂCĂTOR şi NESATISFĂCĂTOR, în conformitate
cu hotărârile Comisiei a CNADCU din domeniul respectiv. Este de dorit ca
doctorandul să publice cel puţin un articol menţionat în bibliografia tezei de doctorat
în unul din jurnalele sau buletinele UPit.
Art. 12. Membrii Școlii Doctorale de Filologie pot fi sancţionaţi în conformitate cu Art.
324, Art. 325 şi Art. 326 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/10.02.2011.
Art. 13. Principiile de funcţionare şi de conducere a Școlii Doctorale de Filologie sunt:
- libertatea şi autonomia academică;
- asumarea răspunderii pentru oricare decizie;

-

conducere participativă şi activă;
disponibilitatea şi încrederea în oameni.

Art. 14. Sistemul de valori promovat de Școlii Doctorale de Filologie este constituit din:
libertatea academică, autonomia universitară, autonomia personală, profesionalismul şi
performanţa, onestitatea profesională şi promovarea toleranţei, responsabilitatea personală şi
egalitatea de şanse, în conformitate cu legile existente.
IV. PROPUNERI DE CRITERII MINIMALE DE ABILITARE ȘI AFILIERE ÎN
ȘCOALA DOCTORALA DE FILOLOGIE
Art. 15. Profesorii universitari, conducători de doctorat și lectorii, conferențiarii sau
profesorii care au obținut atestatul de abilitare conform legislației în vigoare, pot solicita afiliera
la Școala Doctorală de Filologie dacă îndeplinec condiţiile prevăzute de de legislatia in vigoare.
Art. 16. Solicitarea de afiliere trebuie adresată Școlii Doctorale Filologie și Rectorului
UPIT și este analizată în ședința Consiliului acesteia. Dacă solicitarea este acceptată în cadrul
Școlii doctorale, directorul acesteia va redacta un referat care va deveni parte componentă a
dosarului de afiliere al candidatului. Solicitarea trebuie însoțită de un CV actualizat, de o listă de
lucrări actualizată și de o scrisoare de intenție.
Art. 17. Pot solicita afilierea la Școala Doctorală Filologie și alte cadre didactice și de
cercetare care nu sunt conducători de doctorat. Afilierea acestora se face în aceleași condiții ca
afilierea conducătorilor de doctorat.
Art. 18. Condiții de afiliere:
a. Să dețină titlul de doctor de cel puțin 5 ani.
b. Să fie angajat (cu normă întreagă sau parțială) într-o instituție de învăţământ superior
sau de cercetare de cel puțin 10 ani.
c. Să îndeplinească cerinţele prevăzute de Ordinul nr. 4204/2013 pentru profesori
universitari sau CS I. (Obs.: Ordinul 4478 din 23 iunie 2011 stabileşte echivalenţa standardelor
minimale pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi a atestatului de abilitare).
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