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1. Scop
Scopul procedurii este acela de a reglementa măsurile privind încurajarea performanței în
activitatea de cercetare a studenților doctoranzi.
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;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
Ordinul MEN nr. 3392/2017 cu privire la stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a
altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat,
învățământ cu frecvență.

3. Încurajarea performanței studenților –doctoranzi
3.1. Universitatea din Pitești susține performanța studenților-doctoranzi printr-o varietate de
mijloace, folosind în acest scop atât fondurile alocate de la buget prin granturile doctorale, cât și
fonduri provenite din alte venituri proprii, în condițiile legii. Prezenta procedură reglementează
următoarele categorii de măsuri pentru încurajarea performanței în activitatea de cercetare a
studenților-doctoranzi:
a. participarea la manifestări științifice naționale și internaționale
b. efectuarea stagiilor de cercetare/documentare/pregătire doctorală
c. efectuarea stagiilor în străinătate pentru doctoranzii în cotutelă internațională
d. susținerea conferințelor școlilor doctorale și a publicațiilor acestora
e. asigurarea materialelor necesare activității de cercetare a studenților-doctoranzi
Această procedură nu exclude posibilitatea adoptării la nivelul Universității, a facultăț ilor sau
a școlilor doctorale, a unor reglementări și/sau decizii prin care să fie extinsă aria formelor de
susținere și/sau premiere instituțională a performanței din cadrul studiilor universitare de doctorat.
3.2. Participarea la manifestări științifice naționale și internaționale
a. Pentru a putea accesa fondurile de cercetare din granturi doctorale pentru susținerea participării
la manifestări științifice naționale și internaț ionale este necesar ca studentul-doctorand să fie
înmatriculat la studii universitare de doctorat pe locuri finanțate de la buget, sau școala doctorală să
prevadă în bugetul propriu fondurile necesare acestora.
b. Studentul-doctorand este îndreptățit la maximum trei deplasări la manifestări științifice de tip
simpozion, conferință, masă rotundă etc., ce pot fi efectuate oricând pe parcursul studiilor universitare
de doctorat, cu condiția ca cel puțin una dintre deplasări să fie la o manifestare de mare impact
internațional.
Studenții-doctoranzi trebuie să respecte reglementările în vigoare privind regulile de decontare.
3.3. Efectuarea stagiilor de documentare/cercetare/pregătire doctorală
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a. Stagiile de documentare/cercetare/pregătire vor fi finalizate prin burse de mobilitate, în
conformitate cu art.10 (2) din Ordinul MEN nr. 3392/2017 cu privire la stabilirea Criteriilor
generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.
b. Bursele de mobilitate pentru stagii de documentare/cercetare/pregătire doctorală pot fi acordate
potrivit acestei proceduri doar o singură dată, pe durata studiilor universitare de doctorat, pentru
deplasări cu durata de minimum o lună. Cuantumul unei burse de mobilitate nu poate depăși suma
de 1000 euro.
3.4. Efectuarea stagiilor în străinătate pentru studenții-doctoranzi în cotutelă
a. Stagiile de documentare/cercetare/pregătire în străinătate pentru doctoranzii în cotutelă vor fi
finanțate prin burse de mobilitate internaț ională, în conformitate cu art.10 (2) din Ordinul MEN
3392/2017 cu privire la stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de
sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu
frecvență.
b. Bursele de mobilitate internațională pentru finanțarea stagiilor în străinătate pentru studențiidoctoranzi care urmează studiile universitare de doctorat în regim de cotutelă internațională se
alocă pentru maximum două deplasări la universitatea cu care se încheie cotutela. Aceste deplasări
pot fi efectuate separat sau pot fi comasate, cu condiția ca fiecare deplasare să dureze minimum o
lună. Fondurile alocate pentru fiecare deplasare nu pot depăși suma de 1.000 euro.
3.5. Susținerea conferințelor școlilor doctorale
Școlile doctorale care organizează conferințe/colocvii/sesiuni de comunicări destinate valorificării
activităț ii de cercetare a studenților-doctoranzi pot solicita CSUD susț inere financiară pentru
organizarea și defășurarea acestora.
a. Sprijinul se va acorda prioritar manifestărilor cu participare internațională și/sau națională.
b. Sumele alocate din venituri pentru susținerea conferințelor școlilor doctorale nu pot depăși
1% din valoarea totală a granturilor doctorale alocate în acel an studenților-doctoranzi din cadrul
școlii doctorale respective.
c. Sprijinul financiar din granturile doctorale poate viza și publicațiile rezultate în urma acestor
manifestări, dar numai în măsura în care actele respectivelor manifestări științifice au făcut
obiectul unei evaluări externe, de tipul peer-review, cu minimum doi referenți de specialitate
(maximum un referent din cadrul Universității din Piteș ti).
3.6. Asigurarea materialelor necesare activității de cercetare a studenților-doctoranzi
a. Școlile doctorale pot adopta proceduri proprii pentru susținerea financiară din granturile
doctorale a achiziționării materialelor necesare activității de cercetare a studenților-doctoranzi
finanțati de la bugetul de stat.
b. Sumele alocate pentru acest scop se aprobă, în baza unui referat de necesitate avizat de
conducătorul de doctorat și de directorul școlii doctorale, în limita fondurilor de cercetare din
grantul doctoral alocat studentului-doctorand pe anul în curs, cu respectarea legislației în vigoare
privind achizițiile din fonduri publice.
4. Prevederi finale și tranzitorii
4.1. Formularele și materialele informative pentru studenții-doctoranzi vor fi publicate pe site.
4.2. Procedura intră în vigoare după aprobarea în Senatul universității.
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