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REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
la

Şcoala doctorală de MATEMATICĂ a UNBM

Preambul

Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior şi
se bazează în principal pe activităţi pe creaţie ştiinţifică, fundementală şi 
aplicativă. Perfecţionarea prin doctorat constituie o cale prin care acea categorie 
de absolvenţi ai studiilor universitare care doresc să se dedice cercetării şi 
învăţământului îşi pot desăvârşi pregătirea profesională prin dobândirea de 
abilităţi specifice cercetătorilor ştiinţifici.
Prezentul regulament stabileşte cadrul în care se desfăşoară studiile de doctorat 
în domeniul MATEMATICĂ la UNBM. Regulamentul a fost elaborat ţinând seama 
de prevederile următoarelor documente: Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată în 1999, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 288 din 
24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare; Hotarârea de Guvern nr. 
567 din 15 iunie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 
de doctorat; Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4491 din 6 iulie 2005 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu 
anul universitar 2005/2006; Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3496 din 
11 martie 2003 privind întreruperea activităţii de doctorat; Hotarârea de Guvern 
nr. 1169 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea Hotarârii de Guvern nr. 
567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
Au fost folosite ca model Regulamente similare de la alte instituţii de învăţământ 
superior din ţară care organizează studii de doctorat în domeniul Matematică sau 
în domenii înrudite.



Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art. 1. Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel 
de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea de Nord Baia 
Mare (UNBM) şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică
originală. Acestea au, de regulă, o durată de cel mult 3 ani universitari şi cuprind 
două componente, care se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de la 
Şcoala doctorală de Matematică de la UNBM: un program de pregătire 
universitară avansată şi un program de cercetare ştiinţifică. Doctoratul se 
finalizează cu susţinerea publică a unei lucrări elaborate de doctorand, numită
teză de doctorat.

Art. 2. Programul de pregătire universitară avansată asigură pregătirea 
doctorandului prin activităţi didactice şi ştiinţifice desfăşurate în cadrul şcolii
doctorale de Matematică de la UNBM şi se realizează în primul an al 
doctoratului. El are o durată de un an universitar (2 semestre) şi nu poate fi 
prelungit. Programul de cercetare ştiinţifică este organizat în specialitatea de 
cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat şi se realizează pe 
întregul parcurs al doctoratului. Programul de cercetare ştiinţifică are, de regulă, 
o durată de cel mult 3 ani universitari (6 semestre). În situaţii speciale, când 
tematica abordată necesită o perioadă mai mare, durata programului de 
cercetare ştiinţifică poate fi prelungită cu 1-2 ani, în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament.

Art. 3. Studiile universitare de doctorat se organizează în două forme de 
învăţământ: cu frecvenţă şi fără frecvenţă. La forma de doctorat cu frecvenţă se 
organizează admitere, în conditiile legii, atât pe locuri finanţate de la bugetul de 
stat, cât şi pe locuri cu taxă, iar la forma de doctorat fără frecvenţă doar pe locuri 
cu taxă.

Art. 4. La ambele forme de învăţământ ale studiilor universitare de doctorat, cele 
două componente ale studiilor universitare de doctorat - programul de pregătire
universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică - sunt obligatorii, iar 
cerinţele acestor programe sunt identice la aceste două forme. Pentru fiecare 
specialitate, Departamentul de Matematică şi Informatică va crea condiţii care să
permită tuturor doctoranzilor să îndeplinească aceste cerinţe.

Art. 5. Doctoratul se desfăşoară, la cererea doctorandului şi cu acordul conducă-
torului său de doctorat, în limba română, limba engleză sau o altă limbă de 
circulaţie internaţională. Pentru acele activităţi publice din cadrul doctoratului, ce 
nu se vor desfaşura în limba română, se va preciza odată cu anunţarea lor şi 
limba în care ele vor fi organizate. Doctorandul va asigura traducerea în limba 
română, dacă există o solicitare în acest sens, adresată în scris conducătorului
de doctorat cu cel puţin zece zile înainte de desfăşurarea activităţii respective.



Art. 6. Şcoala doctorală de Matematică de la UNBM promovează interdisciplina-
ritatea în studiile universitare de doctorat, care se realizează atât prin colabora-
rea între catedrele sau departamentele UNBM, cât şi între acestea şi cele ale
altor universităţi sau institute de cercetare din ţară sau din străinătate.

Art. 7. Îndrumarea doctorandului poate fi realizată şi de doi conducători de doc-
torat, mai ales în cazul temelor de cercetare ştiintifică interdisciplinară. Alegerea 
celui de-al doilea conducator se face după înmatricularea doctorandului, cu 
acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate 
fi din UNBM sau din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de 
doctorat din ţară sau din străinatate.
1) Dacă ambii conducători de doctorat activează în UNBM, atunci se încheie 
între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de Rectorul UNBM, acord 
prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat.
2) Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în UNBM, atunci se încheie, în 
scris, un acord de cotutelă între UNBM şi instituţia unde cel de-al doilea condu-
cător îndrumă doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele specifice ale organi-
zării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, 
inclusiv obligaţiile lor financiare, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă
şi cu legislaţia din domeniu. UNBM, care l-a înmatriculat iniţial pe doctorand, are 
rolul principal, iar cealaltă instituţie are rolul de cotutelă.

Art. 8. Activităţile aferente organizării şi desfăşurării doctoratului în Şcoala docto-
rală de Matematică de la UNBM sunt coordonate de directorul şcolii doctorale, 
numit de Senatul UNBM dintre conducătorii de doctorat din componenţa şcolii.

Art. 9. Directorul şcolii doctorale are următoarele atribuţii specifice :
1) analizează periodic şi propune Senatului UNBM măsuri menite a îmbunătăţi
organizarea si desfăşurarea doctoratului în cadrul şcolii ;
2) evaluează rezultatele studiilor universitare de doctorat şi asigură publicarea 
unui raport anual asupra activităţii şcolii doctorale;
3) avizează propunerile de noi conducători de doctorat în cadrul şcolii;
4) avizează şi supune aprobării Rectorului UNBM distribuirea locurilor pentru stu-
diile universitare de doctorat.

Art. 10. Organizarea administrativă a desfăşurării doctoratului în Şcoala doctora-
lă de Matematică de la UNBM se realizează de către secretariatul Facultăţii de 
Ştiinţe, sub îndrumarea responsabilului cu probleme de doctorat al UNBM.

Art. 11. Taxele pentru studii universitare de doctorat în regim cu taxă se propun 
anual de către Şcoala doctorală de Matematică de la UNBM, înainte de 
desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, pe baza taxelor minime 
stabilite de Senatul UNBM şi se aprobă de către Senatul UNBM. Se stabileşte o 
taxă anuală de studii şi o taxă pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. 
Taxele sunt făcute publice odată cu anunţarea concursului de admitere la 
doctorat.



Capitolul 2. Conducătorii de doctorat

Art. 12. Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar sau un cercetător 
ştiinţific gradul I cu o activitate ştiinţifică deosebită, care are titlul de doctor în 
domeniul în care urmează să obţină calitatea de conducător de doctorat. Condu-
cătorul de doctorat se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la 
propunerea Senatului UNBM, cu avizul nominal al C.N.A.T.D.C.U.

Art. 13. Pot solicita obţinerea calităţii de conducător de doctorat la Şcoala docto-
rală de Matematică de la UNBM atât specialişti din UNBM, cât şi din afara ei, 
care s-au distins prin calitatea activităţilor desfăşurate în învăţământul superior 
şi/sau în cercetare-dezvoltare, prin contributii relevante, concretizate în cărţi şi
articole ştiinţifice publicate precum şi în proiectele de cercetare conduse.

Art. 14. Pot primi noi doctoranzi pentru îndrumare, acei conducători de doctorat 
a caror vârstă, la data desfăşurării concursului de admitere la doctorat, nu 
depăşeşte 70 de ani şi care aparţin uneia din următoarele categorii:
a) nu sunt pensionari ; b) sunt pensionari dar au calitatea de profesor consultant 
al UNBM sau sunt conducători de doctorat asociaţi la Şcoala doctorală de Mate-
matică de la UNBM. La cererea scrisă a unui conducător de doctorat profesor 
consultant care a împlinit vârsta de 70 de ani sau a unui conducător de doctorat 
asociat al şcolii, Senatul UNBM poate să-i aprobe acestuia admiterea de noi 
doctoranzi dacă în ultimii 5 ani a avut o activitate ştiinţifică performantă şi dacă
nu mai exista nici un alt conducător de doctorat activ în Şcoala doctorală de 
Matematică de la UNBM care să poată primi noi doctoranzi în specialitatea
respectivă. Noi doctoranzi cu frecvenţă pot fi primiţi doar de conducătorii de 
doctorat care nu sunt pensionari. 

Art. 15. UNBM nu avizează transferul la alte instituţii de învăţământ superior sau 
de cercetare a calităţii de conducător de doctorat obţinute în cadrul său. Condu-
cătorii de doctorat desemnaţi îşi îndrumă doctoranzii lor în cadrul UNBM până la
încheierea studiilor universitare de doctorat. Prin încetarea contractului de muncă
cu UNBM, cu excepţia pensionării, se pierde automat calitatea de conducător de 
doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiţi altor conducători de doctorat din Şcoala 
doctorală de Matematică de la UNBM.

Capitolul 3. Şcoala doctorală

Art. 16. Menirea Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM este de a asigura
perfecţionarea şi extinderea pregătirii celor mai buni dintre cei care şi-au finalizat 
studiile de masterat sau echivalente, prin activităţi specifice de predare, de semi-
narizare, de evaluare, de cercetare ştiinţifică şi de valorificare a cercetării ştiinţi-
fice, în vederea formării unei noi generaţii de cercetători. Rezultatele şcolii
doctorale sunt oglindite şi de nivelul ştiinţific al tezelor de doctorat elaborate de 
către doctoranzii care au urmat-o.



Art. 17. Limba de predare în cadrul şcolii doctorale este în mod normal limba 
română, limba engleză sau o altă limbă de largă circulaţie internaţională, Se va 
pune accent pe predarea unui număr cât mai mare de discipline în limbi de 
circulaţie internatională, pentru a atrage şi studenţi străini.

Art. 18. Disciplinele de specialitate care constituie obiectul activităţii didactice din 
cadrul şcolii doctorale, se propun de către conducătorii de doctorat şi se avizea-
ză pentru fiecare an universitar de directorul şcolii doctorale. Aceste discipline 
vor cuprinde cele mai noi rezultate ştiinţifice obţinute în domeniu de conducătorii 
de doctorat din cadrul şcolii doctorale şi, mai ales, cele mai noi pe plan mondial.

Art. 19. Pentru fiecare disciplină studiată în cadrul Şcolii doctorale de matema-
tică de la UNBM sunt prevăzute 3-4 ore fizice săptămânal. Numărul de ore 
afectate cursului, seminarului şi lucrărilor aplicative este propus de titularul 
disciplinei şi este avizat de directorul şcolii doctorale, care stabileşte şi numărul 
de credite transferabile alocate disciplinelor, ţinând seama că pentru fiecare
semestru sunt alocate 30 de credite. Programa disciplinei este fixată de titularul 
acesteia. În cadrul seminariilor, doctoranzii îşi pot prezenta rezultatele propriilor 
cercetări.

Art. 20. Titularii disciplinelor din cadrul Şcolii doctorale de matematică de la 
UNBM sunt profesori universitari, conferenţiari universitari sau cercetători ştiin-
ţifici gradul I cu o activitate didactică şi ştiintifică relevantă, care sunt apreciaţi pe 
plan naţional şi internaţional. La realizarea activităţilor de seminar şi la lucrările 
aplicative pot participa şi alte cadre didactice care au cel puţin gradul didactic de 
lector universitar şi titlul de doctor sau sunt cercetători ştiinţifici având cel puţin 
gradul III şi titlul de doctor. 

Art. 21. În vederea ridicării nivelului de pregătire a doctoranzilor din cadrul Şcolii 
doctorale de matematică de la UNBM, se vor invita şi specialişti cu o valoare 
recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, pentru a participa la activi-
tăţile didactice şi ştiinţifice.

Art. 22. Activităţile didactice din cadrul Şcolii doctorale de matematică de la 
UNBM se desfăşoară pe parcursul a 14 saptamâni / semestru. Toate disciplinele 
predate într-un semestru se încheie cu un examen. Comisia de examinare este 
formată din titularul cursului şi încă un membru având cel puţin funcţia de
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Unul dintre examinatori 
va fi, pe cât posibil, conducătorul de doctorat al doctorandului. Rezultatul 
examinării se apreciază cu unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, 
Satisfăcător şi Nesatisfăcător. În cazul în care un doctorand obţine unul dintre 
ultimele două calificative, el este obligat să repete examenul respectiv. Dacă, nici 
după repetarea examenului, doctorandul nu obţine unul dintre calificativele 
Foarte bine sau Bine, el este exmatriculat de la studiile universitare de doctorat 
prin decizie a Rectorului UNBM.



Art. 23. La activităţile Şcolii doctorale de matematică de la UNBM poate participa 
orice doctorand înmatriculat la UNBM sau la altă instituţie organizatoare de studii 
universitare de doctorat din ţară sau din străinătate. Doctoranzii veniţi de la alte 
Şcoli doctorale, în lipsa unor acorduri exprese încheiate, care să prevadă gratui-
tatea studiilor universitare de doctorat, vor achita, pentru participarea la activită-
ţile Şcolii doctorale de matematică de la UNBM , taxele stabilite de conducerea 
şcolii gazdă.

Art. 24. În cazul doctoratelor în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara 
Şcolii doctorale de matematică de la UNBM, doctoranzii pot urma şcolile 
doctorale şi la instituţia parteneră, în conformitate cu acordul încheiat între 
UNBM şi institutia respectivă. Pentru disciplinele promovate la instituţia parteneră
doctorandul trebuie să prezinte secretariatului Şcolii doctorale de matematică de 
la UNBM acte doveditoare eliberate de instituţia respectivă.

Capitolul 4. Admiterea la studiile universitare de doctorat

Art. 25. Admiterea cetăţenilor români la studiile universitare de doctorat se face 
prin concurs organizat anual de UNBM, de regulă înainte de începutul anului
universitar. Admiterea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini se 
reglementează prin ordin al ministrului educaţiei si cercetării.

Art. 26. Regimul de studii al cetăţenilor străini care doresc să urmeze doctoratul 
la UNBM este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. Senatul UNBM poate asigura, 
la cererea doctorandului străin, un curs pregătitor de limba română, conform
reglementărilor în vigoare, doctorandul acoperind cheltuielile aferente.

Art. 27. Absolvenţii de până în 1995 ai unei instituţii de învăţământ superior se 
pot înscrie la concursul de admitere la doctorat în baza diplomei de licenţă. 
Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate 
până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenţă.

Art. 28. Un absolvent de după 1995 al unei instituţii de învăţământ superior, care 
nu şi-a făcut studiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, poate 
participa la concursul de admitere la doctorat la UNBM numai dacă are diplomă
de licenţă şi se găseşte în una din următoarele situaţii :
a) are diploma de studii aprofundate sau de masterat ;
b) a absolvit cel puţin două semestre la o specializare de masterat ;
c) are diploma de licenţă într-o a doua specializare sau este student în ultimul an 
la o a doua specializare de licenţă ;
d) a finalizat studii postuniversitare având o durată de cel puţin un an, studii care, 
la propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul directorului Şcolii doctorale 
de matematică de la UNBM, au fost asimilate fie cu studii aprofundate, fie cu 
studii de masterat.



Art. 29. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, desfăşurate în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au 
dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 
numai în urma absolvirii cu diplomă a studiilor universitare de masterat.

Art. 30. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se 
poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă
şi cea de masterat.

Art. 31. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat 
sunt:
1) fişa de înscriere ;
2) curriculum vitae ;
3) lista lucrărilor ştiinţifice publicate ;
4) copie legalizată după certificatul de naştere;
5) copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a 
schimbat numele de familie) ;
6) copie legalizată după diploma de bacalaureat ;
7) copie legalizată după diploma de licenţă şi foto-copie după foaia matricolă de 
la studiile de lungă durată ;
8) copie legalizată după diploma de studii aprofundate sau de masterat şi foto-
copie după foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaţilor care au absol-
vit astfel de studii ;
9) copie după buletinul/cartea de identitate.
În cazul absolvenţilor din anul calendaristic când are loc concursul de admitere, 
diplomele şi foile matricole aferente pot fi înlocuite cu adeverinţe provizorii, care 
să certifice studiile respective.

Art. 32. Concursul de admitere la doctorat constă din două probe de specialitate: 
o proba scrisă, pe baza unei tematici, anunţate de conducătorul de doctorat cu 
cel puţin două luni înainte de data concursului de admitere, şi un interviu, în 
cadrul căruia se identifică preocupările ştiinţifice ale candidatului, aptitudinile lui 
de cercetare şi, eventual, tema propusă de acesta pentru teza de doctorat.
Pentru fiecare probă de specialitate comisia acordă o notă între 1 şi 10, media 
acestor note constituind nota obţinută de candidat la concursul de admitere. Vor 
fi declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute şi în limita 
locurilor scoase la concurs, acei candidaţi care au obţinut minimum media 8.

Art. 33. Pe lângă probele de specialitate, candidatul la studiile universitare de 
doctorat mai trebuie să promoveze şi un examen de competenţă lingvistică
pentru o limbă de circulaţie internaţională, examen care se va fi finaliza printr-un 
certificat de competenţă lingvistică. Examenul de competenţă lingvistică se 
susţine la catedra de limbi străine din cadrul UNBM în perioada dinaintea concur-
sului de admitere la doctorat. Aceasta poate să recunoască anumite certificate 
de competenţă lingvistică obţinute recent de candidaţi la alte instituţii de profil.



Art. 34. Comisiile de admitere la doctorat se constituie din conducători de docto-
rat şi alţi specialişti din UNBM care au titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin funcţia 
de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Comisiile sunt 
constituite dintr-un preşedinte şi cel putin 2 membri, pentru fiecare specialitate în 
parte. Ele sunt propuse de directorul Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM 
şi se aprobă de Rectorul UNBM.

Art. 35. Comisia de admitere întocmeşte un proces verbal privind desfăşurarea 
concursului de admitere la doctorat în care consemnează rezultatele obţinute de 
fiecare candidat şi propune admiterea acestuia la forma de învăţământ corespun-
zătoare. Validarea concursului de admitere şi înmatricularea candidaţilor reusiţi 
la concurs se fac prin Decizie a Rectorului UNBM.

Capitolul 5. Programul de pregătire universitară avansată

Art. 36. Programul de pregătire universitară avansată al unui doctorand cuprinde 
un modul de pregătire de specialitate şi un modul de pregătire complementară.

Art. 37. În cadrul modulului de pregătire de specialitate, doctorandul trebuie să
frecventeze, în total, pe parcursul celor două semestre ale programului de pregă-
tire universitară avansată, 3-6 discipline de specialitate din oferta Şcolii doctorale 
de Matematică de la UNBM şi să promoveze examenele la aceste discipline.

Art. 38. În cadrul modulului de pregătire complementară doctorandul are 
următoarele obligaţii:
a) să elaboreze, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, proiectul de cerce-
tare ştiinţifică în vederea realizării tezei de doctorat ;
b) să frecventeze, în semestrul al doilea, disciplina complementară Metodologia 
cercetării ştiinţifice în matematică şi să promoveze examenul prevăzut pentru 
această disciplină. În cazul în care doctorandul a studiat anumite discipline în 
cadrul studiilor universitare de masterat, el poate solicita recunoaşterea 
examenului deja promovat, la cel mult două astfel de discipline. Recunoaşterea 
se aprobă de directorul Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM, cu avizul 
conducătorului de doctorat.

Art. 39. Programul de pregătire universitară avansată trebuie să fie conceput în 
aşa fel încât doctorandul să poată realiza cel puţin 30 credite transferabile în 
fiecare dintre cele două semestre destinate programului.

Art. 40. Schimbarea unor discipline din programul de pregătire universitară
avansată se poate face o singură data pentru fiecare disciplină, la cererea 
doctorandului, cu acordul conducătorului de doctorat şi cu avizul directorului 
Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM. Aceasta se aprobă de către rectorul 
UNBM. Noua disciplină trebuie să fie conformă cu domeniul în care a fost 
înmatriculat doctorandul. Nu se poate solicita schimbarea unei discipline după
începerea activităţilor aferente acesteia.



Art. 41. Programul de pregătire universitară avansată se încheie cu susţinerea 
publică a proiectului de cercetare stiintifică elaborat de doctorand în vederea 
realizării tezei de doctorat. Evaluarea acestui proiect şi a deprinderilor de 
cercetător dobândite de doctorand în cadrul programului de pregătire universitară
avansată va fi făcută de o comisie de examinare, formată din conducătorul de 
doctorat, în calitate de preşedinte, şi din încă cel puţin doi specialişti din Şcoala 
doctorală de Matematică de la UNBM sau asociaţi acesteia, având cel puţin 
funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II. Comisia 
este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de directorul Şcolii doctorale 
de Matematică de la UNBM şi se aprobă de Rectorul UNBM. Data şi locul 
susţinerii proiectului de cercetare ştiinţifică se anunţă de către conducătorul de 
doctorat prin afişare la Departamentul de Matematică şi Informatică sau/şi la 
Decanatul Facultăţii de Ştiinţe, cu cel puţin trei zile înainte.

Art. 42. Rezultatele evaluării proiectului de cercetare ştiinţifică se exprimă prin 
unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau 
Nesatisfăcător. În cazul obţinerii unuia dintre calificativele Satisfăcător sau 
Nesatisfăcător, doctorandul va prezenta în termen de o lună un proiect refăcut. 
Dacă nici la susţinerea noului proiect de cercetare ştiinţifică nu obţine unul din 
calificativele Foarte bine sau Bine, doctorandul este exmatriculat de la studiile 
universitare de doctorat prin decizie a Rectorului UNBM şi primeşte un certificat 
de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului 
de studii universitare de doctorat.

Capitolul 6. Programul de cercetare ştiinţifică

Art. 43. Programul de cercetare ştiinţifică din cadrul doctoratului se realizează
sub îndrumarea conducătorului de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare 
ştiinţifică şi are ca scop elaborarea de către doctorand a tezei de doctorat. Tema 
tezei de doctorat va fi aleasă în strânsă legătură cu modulul de pregătire de 
specialitate din cadrul programului de pregătire universitară avansată, cu dome-
niul de expertiză al conducătorului de doctorat, cu programele ştiinţifice şi cu 
politica instituţională a UNBM.

Art. 44. Rezultatele ştiinţifice intermediare obţinute în cadrul programului de 
cercetare ştiinţifică, vor fi sintetizate de doctorand în 2-3 referate ştiinţifice scrise, 
care vor fi apoi valorificate în teza de doctorat.

Art. 45. Referatele ştiinţifice se susţin de către doctorand, în termen de cel mult 3 
ani de la înmatriculare, în faţa colectivului Departamentului de Matematică şi 
Informatică de la UNBM sau în faţa colectivului de cercetare restrâns din care 
face parte conducătorul de doctorat. Susţinerea se va face în faţa a cel puţin 5 
membri cu titlul de doctor. În cazul în care colectivul de cercetare nu cuprinde un 
număr de 5 membri cu titlul de doctor, vor fi invitate şi cadre de specialitate cu 
titlul de doctor şi cu preocupări în domeniu provenind din UNBM sau din alte 
universităţi sau institute de cercetare.



Art. 46. Susţinerea referatelor ştiinţifice constituie evenimente ştiintifice ale 
Departamentului de Matematică şi Informatică de la UNBM şi se va face sub 
conducerea şefului de Departament, în prezenţa conducătorului de doctorat. Ea 
se anunţă de către conducătorul de doctorat, cu acordul şefului Departamentului 
de Matematică şi Informatică de la UNBM, prin afişare la Departament sau 
Decanatul Facultăţii de Ştiinţe, cu cel puţin trei zile înainte de data planificată 
pentru prezentare. Evaluarea referatelor ştiinţifice se face, ca în cazul proiectului 
de cercetare ştiinţifică, cu calificativele mentionate acolo. Calificativul este propus 
de către conducătorul de doctorat şi va fi adoptat cu majoritatea simplă a 
voturilor membrilor cu titlul de doctor prezenţi. Pe lângă concluziile evaluării, în 
procesul verbal întocmit de conducătorul de doctorat şi contrasemnat de şeful de 
Departament se vor menţiona toţi participanţii la susţinere care au titlul de doctor.

Art. 47. Acordarea unuia dintre calificativele Satisfăcător sau Nesatisfăcător la 
susţinerea referatelor are aceleaşi consecinţe cu cele prevăzute la susţinerea 
proiectului de cercetare.

Art. 48. În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara 
UNBM, susţinerea referatelor ştiinţifice şi evaluarea acestora se fac în 
conformitate cu acordul încheiat între cele două instituţii partenere. Rezultatele 
evaluării se vor înregistra la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, pe baza actelor 
doveditoare eliberate de instituţia unde a avut loc susţinerea.

Art. 49. Doctorandul care şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de 
pregătire universitară avansată şi care a susţinut toate referatele ştiinţifice cu 
calificativele Foarte bine sau Bine, va supune, de regulă la sfârşitul semestrului 
al 6-lea de doctorat, teza elaborată, unei analize preliminare în Departamentul de 
Matematică şi Informatică sau în colectivul de cercetare din care face parte 
conducătorul de doctorat, în prezenţa a cel puţin 5 membri cu titlul de doctor. În 
cazul în care colectivul de cercetare nu cuprinde un număr de 5 membri cu titlul 
de doctor, pe lângă membrii din colectiv cu titlul de doctor, vor fi invitate cadre de 
specialitate cu acest titlu şi cu preocupări în domeniu, provenind din UNBM sau 
de la alte instituţii. 

Art. 50. Susţinerea tezei în Departamentul de Matematică şi Informatică sau în 
colectivul de cercetare constituie un eveniment ştiintific al acestor colective şi se
face sub conducerea şefului de Departament, în prezenţa conducătorului de 
doctorat. Ea se anunţă, de către conducatorul de doctorat, cu acordul şefului de 
Departament, prin afişare la Departament sau facultate, cu cel puţin trei zile 
înainte de data planificată pentru prezentare. După analiză, şeful de 
Departament supune la vot propunerea de a se recomanda susţinerea publică a 
tezei de doctorat. Propunerea este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor 
membrilor cu titlul de doctor prezenţi. 

Art 51. După fiecare analiză, conducătorul de doctorat redactează o sinteză a 
analizei, care este contrasemnată de şeful de Departament. În cazul în care nu 



s-a obţinut recomandarea de susţinere publică a tezei de doctorat, teza trebuie 
refăcută în cadrul unui termen propus de conducătorul de doctorat şi apoi supusă 
unei noi analize. Dacă nici în urma celei de-a doua analize nu se obţine 
recomandarea pentru susţinerea publică a tezei de doctorat, doctorandul este
exmatriculat de la studiile universitare de doctorat prin decizie a Rectorului 
UNBM. 

Art. 52. Doctorandul care şi-a îndeplinit toate obligaţiile din cadrul programului de 
pregătire universitară avansată şi a susţinut toate referatele ştiinţifice cu
calificativele Foarte bine sau Bine, dar nu şi-a finalizat teza de doctorat în termen 
de 6 semestre de la înmatriculare, poate solicita, în cazuri bine justificate şi cu 
acordul conducătorului de doctorat, o prelungire cu 2-4 semestre a perioadei de 
studiil universitare de doctorat în calitate de doctorand la forma fără frecvenţă. 
Prelungirea poate să cuprindă numai un număr întreg de semestre şi se obţine 
cu avizul directorului Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM şi cu aprobarea
Senatului UNBM.

Art. 53. Tema tezei de doctorat sau cea a unui referat ştiinţific pot fi schimbate o 
singură dată în timpul studiilor universitare de doctorat, la cererea doctorandului, 
cu avizul conducătorului de doctorat şi aprobarea directorului Şcolii doctorale de 
Matematică de la UNBM. În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei 
tezei de doctorat sau a unui referat ştiinţific trebuie avizată şi de cel de-al doilea 
conducător de doctorat. Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de 
Rectorul UNBM. Ea nu implică modificarea duratei studiilor universitare de 
doctorat. Orice temă nouă trebuie să se încadreze în specialitatea în care a fost 
înmatriculat doctorandul. Schimbarea temei tezei de doctorat poate atrage după 
sine susţinerea unor noi referate atunci când referatele deja susţinute nu mai 
sunt în concordanţă cu noua temă.

Capitolul 7. Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

Art. 54. Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică
avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea 
sau soluţionarea temei precum şi modalităţile de validare ştiinţifică a acestora. 
Cerinţele calitative pe care trebuie să le îndeplinească tezele de doctorat sunt 
stabilite, pentru fiecare specialitate, de către conducătorii de doctorat din cadrul
Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM.

Art. 55. Aprobarea de către Rectorat a susţinerii publice a tezei de doctorat este 
condiţionată de depunerea la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe a următoarelor:
1) 2 exemplare din teză;
2) referatul cu avizul favorabil al conducătorului de doctorat (sau al celor doi 
conducători de doctorat, în cazul doctoratelor în cotutelă);
3) raport asupra analizei preliminare (efectuată de Departamentul de Matematică 
şi Informatică sau de colectivul de cercetare în care activează conducătorul de 
doctorat), în care se recomandă susţinerea publică a tezei de doctorat;



4) câte două exemplare ale rezumatului tezei în limba română şi ale celui într-o 
limba de circulaţie internaţională, inclusiv în format electronic;
5) o listă, semnată de doctorand şi de conducătorul de doctorat, cu cel puţin 20 
de specialişti din ţară sau din străinătate, cărora le-a fost distribuit rezumatul 
tezei de doctorat, inclusiv prin e-mail;
6) o sinteză a tezei de doctorat, redactată în limba română conform normelor 
tehnice ce se aduc la cunoştinţa doctorandului şi care va fi inclusă în raportul 
anual despre desfăşurarea doctoratului la UNBM;
7) o listă, semnată de doctorand si de conducătorul de doctorat, cu cel puţin 
două lucrări ştiinţifice la care doctorandul este autor sau coautor, din tematica 
tezei de doctorat, publicate în reviste de specialitate;
8) o declaraţie din partea doctorandului, scrisă de mână. În declaraţie se 
certifică, pe de o parte, că teza de doctorat este rezultatul propriilor activităţi şi 
realizări, că sursele principale de informaţii sunt indicate în teză şi că părţile 
preluate din aceste surse au fost semnalate adecvat, iar, pe de altă parte, că în 
caz contrar, înţelege să suporte consecinţele în conformitate cu legislaţia în 
vigoare referitoare la declaraţia în fals.

Art. 56. În vederea susţinerii, teza de doctorat este evaluată de o comisie de 
specialişti (denumită în continuare Comisie de doctorat), propusă de 
conducătorul de doctorat, avizată de directorul Şcolii doctorale de Matematică de 
la UNBM şi aprobată de Rectorul UNBM. Comisia de doctorat cuprinde:
1) preşedintele comisiei, ca reprezentant al Rectorului UNBM, de regulă decanul 
Facultăţii de Ştiinţe sau un conducător de doctorat de la UNBM în domeniul 
respectiv;
2) conducătorul sau conducătorii de doctorat (în cazul co-tutelei);
3) trei referenţi oficiali, specialişti având cel puţin funcţia de conferenţiar 
universitar sau cercetător ştiinţific gradul II, selectaţi în aşa fel încât cel mult unul 
să fie de la UNBM, ceilalţi fiind de la alte universităţi şi instituţii de cercetare din 
ţară. Aceştia din urmă pot proveni de la universităţi din străinătate care au 
încheiat acorduri de cooperare cu UNBM. În cazul în care, dupa aprobarea 
comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau unul dintre referenţii oficiali 
devine indisponibil, Rectorul UNBM poate aproba schimbarea acestora, la 
propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul directorului Şcolii doctorale de 
Matematică de la UNBM.

Art. 57. În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara
UNBM, comisia de doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor instituţii, 
mărindu-se, la nevoie, numărul referenţilor oficiali. Preşedintele comisiei este în 
acest caz un reprezentant al conducerii instituţiei unde are loc susţinerea publică
a tezei de doctorat.

Art. 58. Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la Secreta-
riatul Facultăţii de Ştiinţe în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de 
doctorat. Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat va fi declanşată
numai după ce s-a constatat că toate referatele membrilor comisiei de doctorat 



sunt favorabile. În cazul în care cel puţin un referent oficial apreciază în mod 
justificat că teza elaborată de doctorand nu îndeplineşte condiţiile de exigenţă
necesare pentru a fi acceptată ca teză de doctorat, ea trebuie refăcută în cadrul 
unui termen stabilit de preşedintele comisiei, cu consultarea conducătorului de 
doctorat. Teza de doctorat refăcută se depune la Secretariatul Facultăţii de 
Ştiinţe, cu acordul scris al conducătorului/conducatorilor de doctorat şi al 
referenţilor oficiali.

Art. 59. Teza de doctorat se susţine în sedinţă publică în faţa comisiei de docto-
rat. Data şi locul şedinţei se afişează de Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe la 
avizierul facultăţii cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii, dată stabilită de 
către preşedintele comisiei de doctorat.

Art. 60. Înainte de afişarea datei şi a locului susţinerii publice a tezei de doctorat, 
teza se pune la dispoziţia publicului spre consultare prin bibliotecile facultăţii / 
universităţii, iar cele două rezumate ale tezei (redactate în limba română şi într-o 
limbă de circulaţie internaţională) se publică în format electronic pe site-ul
UNBM.

Art. 61. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc dacă lipseşte cel 
mult un referent oficial, prezenţa presedintelui comisiei şi a conducatorului /
conducătorilor de doctorat fiind obligatorie. Un referent din comisie, care nu 
poate participa la susţinerea publică a tezei de doctorat, trebuie să trimită 
Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, înainte de sedinţa de susţinere a tezei, o 
declaraţie scrisă, în care comunică motivul neparticipării la susţinerea publică a
tezei de doctorat, precum şi votul său referitor la conferirea titlului de doctor şi 
calificativul propus.

Art. 62. Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de 
preşedintele comisiei de doctorat şi cuprinde următoarele activităţi:
1) prezentarea conţinutului tezei de către doctorand ;
2) prezentarea referatelor de către conducătorul / conducătorii de doctorat şi de 
către referenţii oficiali ;
3) prezentarea de căre preşedintele comisiei de doctorat a opiniilor care i-au fost 
transmise în scris, înainte de susţinerea publică, de specialişti care au consultat 
teza sau rezumatul tezei ;
4) dezbaterea ştiinţifică şi profesională a tezei doctorat, la care participă
doctorandul, membrii comisiei de doctorat şi specialiştii aflaţi în sală.

Art. 63. Dezbaterea tezei de doctorat constituie punctul central al procedurii de 
susţinere a tezei de doctorat, având drept scop evidenţierea cunoaşterii ştiinţifice 
în domeniul temei abordate precum şi a elementelor de originalitate conţinute în 
teză. În acest scop, membrii comisiei pot adresa doctorandului întrebări menite 
să evidenţieze aspectele menţionate mai sus, întrebări ce se vor consemna în 
procesul verbal al sedinţei de susţinere a tezei de doctorat, împreună cu 
concluziile exprimate de membrii comisiei faţă de răspunsurile doctorandului.



Art. 64. În urma susţinerii publice, comisia de doctorat deliberează asupra 
calificativului pe care urmează să îl acorde tezei de doctorat. Fiecare membru al 
comisiei acordă un calificativ din următoarele: Foarte bine, Bine sau Satisfăcător. 
Calificativul care a întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate de membrii 
comisiei devine hotărâre a întregii comisii. În procesul verbal al şedinţei de 
susţinere a tezei de doctorat se consemnează atât calificativele acordate de 
fiecare membru cât şi calificativul stabilit de comisie în urma votului.

Art. 65. Calificativul acordat de comisia de doctorat se comunică auditoriului de 
către preşedintele comisiei de doctorat. Dacă teza a primit unul din calificativele
Foarte bine sau Bine, atunci preşedintele comunică şi hotărârea comisiei de a se 
acorda doctorandului titlul de doctor şi de a înainta această hotărâre spre 
validare la C.N.A.T.D.C.U.. În cazul atribuirii calificativului Satisfăcător, comisia 
de doctorat va preciza elementele de conţinut ale tezei de doctorat care urmează
a fi refăcute sau completate, teza urmând a fi resusţinută public în faţa aceleiaşi 
comisii, la un termen stabilit de comisie. Dacă, în urma resusţinerii, comisia 
acorda tot calificativul Satisfăcător, teza este considerată respinsă definitiv şi 
doctorandul este exmatriculat prin decizie a Rectorului UNBM.

Art. 66. După susţinerea tezei de doctorat, Rectoratul UNBM eliberează
doctorandului cu frecvenţă o adeverinţă care atestă că perioada în care
doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la UNBM la forma de
învăţământ cu frecvenţă, constituie vechime în muncă.

Art. 67. Conferirea titlului ştiinţific de doctor se face prin ordin al ministrului 
educaţiei şi cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U. Diploma de doctor se 
elibereaza de UNBM, pe baza acestui ordin. Înmânarea diplomei de doctor poate 
fi făcută de Rectoratul UNBM în cadrul unei ceremonii publice.

Art. 68. Pentru a constitui o bibliotecă virtuală de teze de doctorat, UNBM va
sprijini publicarea tezelor susţinute, în format electronic, pe pagina sa de Internet.

Capitolul 8. Doctoranzii

Art. 69. Persoana declarată admisă la doctorat de către comisia de admitere a 
Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM şi înmatriculată la UNBM, are 
calitatea de doctorand al UNBM pe întreaga perioadă de participare la studiile
universitare de doctorat de la această universitate. Calitatea de doctorand al 
UNBM este dovedită printr-o legitimaţie de doctorand, eliberată de Secretariatul 
Facultăţii de Ştiinţe, la cererea doctorandului. Această legitimaţie se vizează la 
începutul fiecarui an universitar.

Art. 70. Detaliile programului de pregătire universitară avansată (conţinând toate
disciplinele care trebuie promovate) şi cele ale programului de cercetare ştiinţi-
fică (tema tezei de doctorat şi cea a fiecărui referat ştiinţific) sunt consemnate 



într-un plan individual al studiilor universitare de doctorat, întocmit de 
conducătorul de doctorat şi doctorand. Planul se avizează de către directorul 
Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM şi se aprobă de Rectorul UNBM.
Planul, odată aprobat, se depune la Secretariatul Facultăţii în termen de 30 de 
zile de la data stabilită de Senatul UNBM ca fiind data de înmatriculare a 
doctoranzilor admişi în urma sesiunii de admitere.

Art. 71. Doctoranzii înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă pot obţine, în 
condiţiile legii, burse de doctorat, pe baza unui concurs organizat anual de
Şcoala doctorală de Matematică de la UNBM, în funcţie de numărul de locuri 
aprobate de MEdC şi repartizate şcolii de către Senatul UNBM. Bursele pot fi 
acordate în următoarele variante: bursă pentru primul an de studii, bursă pentru 
următorii doi ani de studii şi bursă pentru întreaga perioadă a studiilor 
universitare de doctorat.

Art. 72. Bursa de doctorat reprezintă o îndemnizaţie egală cu salariul brut de 
asistent de cercetare pentru perioada primului an de studii, respectiv, cu salariul
de cercetător ştiinţific pentru perioada următorilor doi ani. Plata bursei este 
conditionată de depunerea lunară, de către conducătorul de doctorat, a fişei de 
pontaj la Serviciul personal al UNBM. Pentru doctoranzii cu frecvenţă care au 
bursă, UNBM plăteşte lunar contribuţiile, datorate potrivit legii, la asigurările 
sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate 
precum şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Baza de calcul a 
contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei.

Art. 73. Doctoranzii de la forma cu frecvenţă, care au obţinut bursă, au obligaţia 
de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, sub îndrumarea conducătorului 
de doctorat, pe toată perioada bursei. Conducătorii de doctorat planifică, 
urmăresc, coordonează şi răspund de desfăşurarea acestor activităţi. Pentru 
completarea veniturilor ce le revin din bursă, doctoranzii de la forma cu 
frecvenţă, cu bursă, pot efectua şi activităţi didactice la UNBM în regim de plata 
cu ora, în volum de cel mult 6 ore didactice săptămânal, media anuală (activităţi 
de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de practică pedagogică
sau profesională). De acest drept pot beneficia şi doctoranzii cu frecvenţă
nebursieri sau doctoranzii la forma fără frecvenţă, în limita orelor disponibile în 
cadrul Departamentului de Matematică şi Informatică sau la catedre înrudite.

Art. 74. Doctoranzii au obligaţia ca la încheierea fiecărui an universitar, de regulă
în luna iulie, să se prezinte la Secretariatul facultăţii pentru a-şi verifica situaţia 
scolară.

Art. 75. Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, forma de învăţământ la 
care au fost admişi (cu frecvenţă sau fără frecvenţă) poate fi schimbată numai 
după încheierea programului de pregătire universitară avansată. Trecerea de la 
forma fără frecvenţă la forma cu frecvenţă se poate face numai cu păstrarea 
regimului de finanţare a studiilor, iar trecerea de la forma cu frecvenţă la cea fără 



frecvenţă este posibilă doar cu pierderea dreptului la bursă şi trecerea la regimul 
cu taxă.

Art. 76. Doctoranzii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să plătească taxa 
anuală de studii, în tranşe, în conformitate cu hotărârile Senatului UNBM în 
această privinţă. Taxa pentru susţinerea publică a tezei de doctorat se va achita 
cel mai târziu în ziua depunerii tezei pentru susţinerea publică la Secretariatul 
Facultăţii de Ştiinţe.

Art. 77. În cazul doctoranzilor cu frecvenţă şi bursă de la buget, care au dat 
concurs de admitere la doctorat la o altă instituţie şi devin doctoranzi în acelaşi 
regim ai UNBM, în urma schimbării conducătorului de doctorat, cheltuielile legate 
de susţinerea publică a tezei de doctorat vor fi suportate de UNBM numai dacă
susţinerea are loc după cel puţin un an de la aprobarea trecerii la conducătorul 
de doctorat din UNBM.

Art. 78. Doctoratul se poate întrerupe, din motive temeinice, dar perioadele de 
întrerupere cumulate nu pot depăşi doi ani. În timpul programului de pregătire 
universitară avansată, întreruperile pot fi de un semestru sau de două semestre. 
După parcurgerea programului de pregătire universitară avansată, întreruperile 
pot fi acordate doar pe perioade cuprinzând un număr de luni care este multiplu 
de 3. Pe perioada unei întreruperi, doctoranzii bursieri de la forma cu frecvenţă
nu beneficiază de bursa de doctorat şi nici de vechime, iar doctoranzii în regim 
cu taxă nu platesc taxe. În perioada derulării concediilor efectuate pentru sarcină, 
lăuzie, creşterea şi îngrijirea copilului, se poate aproba suplimentar, la cerere, o 
întrerupere de cel mult trei ani a activităţilor de doctorat, în conformitate cu 
Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3496/2003.

Art. 79. Orice întrerupere a doctoratului se aprobă de către Rectorul UNBM, la
cererea doctorandului şi cu acordul conducătorului de doctorat şi avizul
directorului Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM, iar durata desfăşurării 
doctoratului se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor.

Art. 80. Depunerea la Secretariatul facultăţii a oricarei solicitări legate de situaţia 
doctorandului (întreruperea doctoratului, schimbarea conducătorului de doctorat,
schimbarea unei discipline din programul de pregătire universitară avansată, a 
titlului tezei de doctorat sau al unui referat ştiinţific) se face cu cel puţin 15 zile 
înainte de data de la care, în cazul aprobării, solicitarea respectivă ar avea efect.

Capitolul 10. Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat

Art 81. Studiile universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale de Matematică 
de la UNBM fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii, 
stabilite de Senatul UNBM baza bunelor practici internationale. Principalii 
responsabili de calitatea studiilor universitare de doctorat sunt doctoranzii, 
conducătorii de doctorat şi conducerea Şcolii doctorale.



Art. 82. Studiile universitare de masterat organizate de Departamentul de 
Matematică şi Informatică constituie o bază pregătitoare pentru studiile de 
doctorat din cadrul Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM şi vor fi orientate 
cu prioritate înspre specializări înrudite cu cele ce se regăsesc în structura şcolii 
doctorale.

Art. 83. Studiile universitare de masterat vor fi astfel concepute încât studenţii să 
dobândească competenţe de a aplica creativ tehnicile de cercetare şi de 
rezolvare a problemelor ştiinţifice curente. Studentii care, în primul an de 
masterat, au obtinut rezultate profesionale de vârf şi care intenţionează să facă
studii de doctorat în cadrul Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM după
absolvirea masteratului, pot solicita ca în cel de-al doilea an de masterat să fie 
îndrumaţi de conducători de doctorat din cadrul şcolii şi să elaboreze o disertaţie 
care să-i pregatească în perspectiva elaborării unei teze de doctorat.

Art. 84. În planurile de învăţământ ale tuturor specializărilor de masterat cu 
durata de patru semestre, coordonate de Departamentul de Matematică şi 
Informatică, în cel de-al doilea semestru al anului al doilea de masterat, se va 
include disciplina Metodologia cercetării ştiinţifice în matematică (şi informatică). 
Predarea acestei discipline, pentru care se prevăd săptămânal 2 ore fizice pentru 
curs şi o oră fizică pentru seminar, se organizează la nivelul universităţii. Ea are 
ca scop instruirea studenţilor în vederea elaborării şi redactării de lucrări 
ştiinţifice, a disertaţiei necesare încheierii studiilor de masterat şi, potenţial, a 
unei teze de doctorat.

Art. 85. Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii universitare de 
doctorat încheiat între doctorand, pe de o parte, conducătorul de doctorat şi 
UNBM, pe de altă parte. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile 
fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să
fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii. El se încheie după definitivarea 
planului individual al studiilor universitare de doctorat. Modelul de contract se
elaborează de Secretariatul facultăţii, în concordanţă cu prevederile prezentului 
regulament şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 86. Conducătorul de doctorat are obligaţia să urmărească permanent modul 
în care doctorandul îşi duce la îndeplinire activităţile din cadrul studiilor sale de 
doctorat.

Art. 87. Calitatea de doctorand se poate pierde în una din următoarele situaţii:
1) la solicitarea scrisă a doctorandului, cu acordul conducătorului de doctorat şi 
avizul directorului şcolii doctorale;
2) prin decizie a Senatului, la cererea conducătorului ştiinţific şi cu avizul
directorului şcolii doctorale, în cazul în care doctorandul nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile contractului de studii universitare de doctorat sau cerinţele calitative
stabilite în prezentul regulament.



Art. 88. Un doctorand exmatriculat de la studiile universitare de doctorat se 
poate înscrie cel mult încă o dată la un concurs de admitere la doctorat organizat 
de Şcoala doctorală de Matematică de la UNBM, dar numai pentru locuri cu taxă. 
Pentru doctorandul exmatriculat de la studiile universitare de doctorat, care a fost 
reînmatriculat în aceeaşi specialitate, rectorul UNBM poate să aprobe, cu avizul 
conducătorului de doctorat şi avizul directorului şcolii doctorale, recunoaşterea 
examenelor promovate anterior în cadrul programului de pregătire universitară 
avansată.

Art. 89. Doctorandul poate solicita Rectorului UNBM schimbarea conducătorului 
de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat, cu păstrarea formei de
învăţământ şi a regimului de finanţare a studiilor universitare de doctorat, în cazul 
în care conducătorul de doctorat este indisponibil mai mult de un an calendaristic 
sau nu respectă clauzele din contractul de studii. 

Art. 90. Dacă noul conducător activează în cadrul UNBM, Rectorul UNBM poate 
aproba această schimbare cu acordul scris al noului conducător de doctorat. 
Dacă noul conducător de doctorat activează în altă instituţie organizatoare de 
studii universitare de doctorat, atunci sunt necesare nu numai acceptul scris al
noului conducător de doctorat, ci şi aprobările conducerilor ambelor instituţii. 

Art. 91. În situaţii speciale, Rectorul UNBM poate aproba transferul unui 
doctorand al UNBM la un alt conducător de doctorat din Şcoala doctorală de 
Matematică de la UNBM, din aceeaşi specialitate, la solicitarea doctorandului şi 
cu acordul celor doi conducători de doctorat, păstrându-se forma de învăţământ 
şi regimul de finanţare a studiilor universitare de doctorat.

Art. 92. Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică
sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în 
vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către 
doi conducători de doctorat, normarea se face proporţional cu activitatea de 
îndrumare a fiecărui conducator de doctorat.

Art. 93. Evaluarea activităţii doctoranzilor se va face cu asigurarea unei maxime 
transparenţe, aducându-se la cunoştinţa doctoranzilor, de către evaluatori, a 
calificativelor acordate. La cererea doctorandului, formulată în termen de 48 de 
ore de la comunicarea calificativului acordat, el poate obţine în scris, motivarea 
acestui calificativ, sub semnătura examinatorilor din comisia de examinare. 
Răspunsul va fi comunicat acestuia în scris, de către examinatori, în termen de 
15 zile de la înregistrarea cererii la Secretariatul facultăţii. În acest scop, în 
cerere doctorandul va preciza adresa poştală la care doreşte să primească
răspunsul sau va menţiona că îl va ridica personal de la Secretariat, sub 
semnătură de primire. Ca atare, o copie a răspunsului va fi transmisă
Secretariatului Facultăţii de Ştiinţe de către comisia de examinare.



Art. 94. În scopul asigurării unei înalte ţinute ştiinţifice a studiilor universitare de 
doctorat, la un conducător de doctorat pot fi înscrişi simultan cel mult 15 
doctoranzi.

Art. 95. Organizarea de cursuri, seminarii şi lucrări aplicative specifice unei 
anumite discipline din cadrul Şcolii doctorale de Matematică de la UNBM poate fi 
realizată în comun pentru mai multe programe de pregătire universitară
avansată, promovându-se totodată pregătirea interdisciplinară ca o modalitate de 
stimulare a cercetării ştiinţifice.

Art. 96. Titularii disciplinelor din cadrul Şcolii doctorale de Matematică de la 
UNBM vor face anual o autoevaluare a disciplinei predate în cadrul şcolii
doctorale.

Art. 97. Conducătorul de doctorat va îndruma doctorandul în scopul prezentării 
de către acesta a unor referate ştiinţifice care să evidenţieze performanţa în 
domeniu. Cunoştintele ştiinţifice dobândite de doctorand vor fi fructificate prin 
publicarea rezultatelor cercetării în reviste ştiinţifice de specialitate. Teza de 
doctorat va fi acceptată de către conducătorul ştiinţific numai dacă înglobează
rezultate ştiinţifice originale ale candidatului. Acestea trebuie să se regăsească în
publicaţii ale doctorandului în reviste de specialitate, de preferinţă reviste cu 
largă circulaţie internaţională sau reviste cotate ISI.

Capitolu 10. Dispoziţii finale

Art. 98. Doctoranzii cu frecvenţă care depăşesc durata stabilită a studiilor de 
doctorat pot rămâne înmatriculaţi la Şcoala doctorală de Matematică a UNBM 
numai dacă achită taxa anuală stabilită pentru un student în regimul de studii cu 
taxă.

Art. 99. Pentru doctoranzii transferaţi la Şcoala doctorală de Matematică a 
UNBM de la alte universităţi, ca urmare a mutării conducătorului de doctorat sau 
din alte motive, li se aplică regulamentul aflat în vigoare în momentul înmatriculă-
rii iniţiale a acestora şi în privinţa finanţării, numai dacă acest lucru este posibil.

Art. 100. Prezentul regulament constituie anexă la Carta UNBM, în privinţa 
studiilor de doctorat în domeniul matematică şi intră în vigoare începând cu anul 
universitar 2006-2007.

Baia Mare, 
31 august 2006
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