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CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Regulamentul Scolii doctorale detaliaza normele de organizare si
desfasurare a doctoratului, stabilite la nivelul Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza”, aplicabile la nivelul si specificul Scolii doctorale în conformitate cu:
a) Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (cu modificarile si completarile
ulterioare);
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (cu
modificarile si completarile ulterioare);
c) Hotarârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat (cu modificarile si completarile
ulterioare);
d) Carta Universitara a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”;
e) Regulamentului institutional de organizare si desfasurare a programelor
de studii universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. - Academia de Politie.
Art. 2. (1) Regulamentul Scolii doctorale reglementeaza principiile de baza
privind organizarea si implementarea programului de studii universitare de doctorat
care constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare din Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza”
(2) Studiile universitare de doctorat au ca finalitate principala formarea
competentelor, întelese ca ansamblu multifunctional si transferabil al trinomului de
cunostinte – abilitati - aptitudini, prin cercetare stiintifica originala, relevanta
national si international, materializându-se, dupa sustinerea tezei de doctorat, prin
acordarea diplomei si a titlului de doctor în domeniul „Ordine Publica si Siguranta
Nationala”.
Art. 3. (1) Regulamentul Scolii doctorale este elaborat de catre Consiliul Scolii
doctorale, prin consultarea tuturor conducatorilor de doctorat membrii ai Scolii
doctorale, cu respectarea prevederilor Regulamentului institutional de organizare si
desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul I.O.S.U.D;
(2) Regulamentul Scolii doctorale se avizeaza prin votul universal, direct,
secret si egal al majoritatii absolute a conducatorilor de doctorat membri ai Scolii
doctorale si al reprezentantilor studentilor-doctoranzi în Consiliul Scolii doctorale.
(3) Regulamentul Scolii doctorale se aproba de catre Consiliul pentru Studiile
Universitare de Doctorat (C.S.U.D.).
Art. 4. (1) Scoala doctorala organizeaza numai doctorat stiintific la forma de
învatamânt cu frecventa.
(2) Doctoratul se organizeaza în limba româna, în limba minoritatilor nationale
sau într-o limba de circulatie internationala, stipulându-se modalitatea aleasa în
contractul de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D., conducatorul de doctorat si
studentul-doctorand.
(3) Studiile universitare de doctorat se organizeaza cu finantare de la bugetul
de stat, în regim cu taxa sau din alte surse legal constituite.
(4) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si în cotutela. În acest caz
studentul-doctorand îsi desfasoara activitatea sub îndrumarea concomitenta a unui
conducator de doctorat din România si a unui conducator de doctorat dintr-o alta
tara sau sub îndrumarea concomitenta a doi conducatori de doctorat din institutii
diferite din România, pe baza unui acord scris între aceasta si I.O.S.U.D. Academia
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de Politie „Alexandru Ioan Cuza”,. Doctoratul în cotutela poate fi organizat si în
cazul în care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi I.O.S.U.D., dar au
specializari/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducatorii de doctorat a
împlinit vârsta de 65 de ani.
(5) Prevederile regulamentului se aplica si doctoranzilor care parcurg, în cadrul
Scolii doctorale, programe de studii universitare de doctorat în cotutela.
CAPITOLUL II: SCOALA DOCTORALA
Art. 5. (1) În cadrul I.O.S.U.D. Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”,
Scoala doctorala este o structura organizatorica si administrativa, care ofera sprijinul
necesar pentru desfasurarea studiilor de doctorat într-o tematica disciplinara sau
interdisciplinara.
(2) Scoala doctorala se înfiinteaza la propunerea conducerii Academiei, cu
avizul Senatului universitar si cu aprobarea C.S.U.D.
(3) Scoala doctorala poate functiona prin parcurgerea procesului de autorizare
provizorie si acreditare, în conditiile legii.
(4) Autorizarea provizorie a Scolii doctorale nu se poate întinde pe o perioada
mai mare de 3 (trei) ani.
(5) Scoala doctorala se poate constitui numai atunci când cuprinde cel putin 3
(trei) conducatori de doctorat.
(6) Scoala doctorala cuprinde conducatorii de doctorat care au dobândit acest
drept, potrivit legii, în domeniul „Ordine Publica si Siguranta Nationala”
(7) Pe lânga conducatorii de doctorat, Scolii doctorale i se pot afilia si alti
cercetatori sau cadre didactice, implicate în activitati de cercetare si/sau predare în
cadrul Scolii doctorale, din cadrul institutiilor componente ale I.O.S.U.D. sau din
cadrul altor institutii ori unitati de cercetare-dezvoltare, din tara sau din strainatate.
(9) În cadrul unei Scoli doctorale se pot înmatricula noi studenti numai daca
aceasta este acreditata sau autorizata provizoriu.
Art. 6. (1) Scoala doctorala asigura doctoranzilor sai conditiile necesare pentru
dobândirea cunostintelor si competentelor generale si de specialitate, precum si
abilitati cognitive specifice domeniului „Ordine Publica si Siguranta Nationala”.
(2) Cunostintele generale se refera la acumularea, interpretarea si dezvoltarea
cunoasterii avansate din domeniul de doctorat „Ordine Publica si Siguranta
Nationala”.
(3) Competentele dobândite sunt profesionale (de continut, cognitive si de
cercetare) si transversale în domeniul ordine publica si siguranta nationala.
(4) Competentele profesionale ale domeniului sunt:
a) capacitatea de identificare, formulare si solutionare a problemelor de
cercetare;
b) utilizarea metodelor si tehnicilor de cercetare avansata;
c) acumularea cunostintelor privind managementul proiectelor de
cercetare;
d) aplicarea procedeelor si solutiilor noi în cercetare;
e) întelegerea si capacitatea de aplicare a principiilor si valorilor eticii
cercetarii stiintifice în domeniu.
(5) Competentele transversale ale domeniului sunt:
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a) competente de comunicare scrisa si oral, în domeniul afacerilor interne;
b) competente lingvistice avansate în limbi de circulatie internationala;
c) de utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii;
d) cunostinte de management al resurselor umane, materiale si financiare;
e) calitati de conducere;
f) cunostinte privind managementul carierei, precum si însusirea de
tehnici privind cautarea unui loc de munca si de creare de locuri de munca pentru
altii;
g) cunostinte privind managementul riscului, crizei si al esecului;
h) cunostinte privind utilizarea legislatiei în domeniul drepturilor de
proprietate intelectuala.
(6) Abilitatile cognitive specifice presupun:
a) abilitati de interrelationare si de lucru în echipa;
b) abilitati de documentare, elaborare si valorificare a lucrarilor stiintifice;
c) abilitati lingvistice la nivel academic în limbi de circulatie
internationala necesare documentarii si elaborarii de lucrari stiintifice;
d) identificarea de probleme noi si abordarea lor prin cercetare, imaginatie
creativa si combinativa, analiza critica si interpretativa.
Art. 7. (1) Scoala doctorala este formata din membrii titulari si membrii
afiliati.
(2) Sunt membri titulari ai Scolii doctorale conducatorii de doctorat care îsi
desfasoara activitatea în Academie sau, dupa caz, în institutii componente ale
I.O.S.U.D., acceptati de Consiliul Scolii doctorale si doctoranzii aflati în îndrumarea
acestora.
(3) Sunt membri afiliati ai Scolii doctorale, cercetatori sau cadre didactice,
implicati în activitati de cercetare si/sau predare în cadrul Scolii doctorale, din
cadrul Academiei sau din institutiile componente ale I.O.S.U.D., respectiv din
cadrul altor institutii sau unitati de cercetare-dezvoltare, din tara sau din strainatate.
Art. 8. Retragerea calitatii de membru al Scolii doctorale, a unui conducator de
doctorat, se face în cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) încalca prevederile Codului de etica si deontologie profesionala
universitara al Academiei;
b) înregistreaza o slaba activitate de coordonare a doctoranzilor aflati la
îndrumare, concretizata prin lipsa performantelor în cercetare ale acestora;
c) atunci când, în urma medierii unui conflict major (agresiune fizica sau
sexuala, discriminare de orice fel, jigniri, calomnieri, obtinerea prin impunere a unor
foloase materiale sau de alta natura, dovedite de reclamant) dintre conducatorul de
doctorat si un student-doctorand aflat la îndrumare, rezulta ca vina apartine
conducatorului de doctorat;
d) nu îndeplineste standardele referitoare la publicarea de carti, articole,
materiale didactice;
e) nu manifesta interes pentru activitatile desfasurate de Scoala doctorala
(nu participa la evaluari, nu raspunde la solicitarile Scolii doctorale).
Art. 9. Decizia de acceptare a noi membri conducatori de doctorat si de
retragere a calitatii de membru al Scolii doctorale, apartine Consiliului Scolii
doctorale.
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Art. 10. (1) Pentru a deveni membru al Scolii doctorale, conducatorul de
doctorat trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa solicite, în scris, rectorului afilierea sa ca membru al Scolii doctorale,
conform Anexa nr. 8.
b) sa nu-i fi fost retrasa calitatea de membru sau afiliat al altei Scoli
doctorale;
c) sa prezinte cel putin trei referinte din partea unor cadre didactice sau
cercetatori, care îi cunosc îndeaproape activitatea stiintifica si didactica, din tara sau
din strainatate. Aceste referinte trebuie sa contina aprecieri cu privire la moralitatea,
etica si deontologia profesionala, precum si cu privire la gradul de recunoastere a
activitatii stiintifice si publicistice.
d) sa fi publicat în ultimii doi ani, în calitate de unic autor, cel putin 1
(una) carte/un manual/curs universitar/monografie/studiu de specialitate, sau în
calitate de coautor, cel putin 2 (doua) carti/manuale de specialitate/cursuri
universitare/monografii/studii de specialitate la edituri de prestigiu recunoscut, din
domeniul „Ordine Publica si Siguranta Nationala”;
e) sa fi publicat în ultimii 2 (doi) ani, cel putin 4 (patru)
articole/comunicari stiintifice în buletinele/revistele/volumele manifestarilor
stiintifice aparute la edituri cu prestigiu din domeniul „Ordine Publica si Siguranta
Nationala”. În locul acestor articole/comunicari stiintifice se poate lua în
considerare o alta carte/monografie/manual/studiu de specialitate/curs universitar
publicat în calitate de autor sau coautor la editurile de prestigiu din domeniul
„Ordine Publica si Siguranta Nationala”,
(2) Îndeplinirea conditiilor specificate la alin (1), va rezulta din continutul
dosarului prezentat de candidat, conform Anexa nr. 17.
Art. 11. Scoala doctorala este condusa de un director al Scolii doctorale si de
Consiliul Scolii doctorale.
Art. 12. (1) Directorul Scolii doctorale este autoritatea manageriala care
conduce Consiliul Scolii doctorale.
(2) Directorul Scolii doctorale este numit de catre C.S.U.D. dintre conducatorii
de doctorat din cadrul Scolii doctorale si este membru de drept în Consiliul Scolii
doctorale.
(3) Directorul Scolii doctorale reprezinta Scoala doctorala în raport cu
institutiile similare din tara si strainatate.
(4) Directorul Scolii doctorale este asimilat directorului de departament.
Art. 13. Atributiile Directorului Scolii doctorale sunt urmatoarele:
a) conduce activitatea Scolii doctorale si raspunde de îndeplinirea
sarcinilor didactice si de cercetare stiintifica ce revin membrilor Scolii doctorale;
c) reprezinta Scoala doctorala în C.S.U.D., precum si în afara institutiei,
când îi sunt delegate competente în acest sens;
d) elaboreaza planurile de activitate semestriale si anuale ale Scolii
doctorale si urmareste îndeplinirea acestora;
e) formuleaza propuneri pentru elaborarea Planurilor de învatamânt, le
supune dezbaterii Consiliului Scolii doctorale si C.S.U.D., iar dupa aprobare,
raspunde de aplicarea acestora;
f) întocmeste si gestioneaza Statul de functii didactice al Scolii doctorale;
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g) organizeaza si conduce activitatea de formare profesionala continua;
h) organizeaza, coordoneaza si raspunde de buna desfasurare a
examenelor, a sustinerii referatelor si sustinerilor publice ale tezelor de doctorat;
i) propune acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni personalului
Scolii doctorale.
Art. 14. (1) Consiliul Scolii doctorale este autoritatea de conducere
reprezentativa aleasa a Scolii doctorale.
(2) Din Consiliul Scolii doctorale fac parte conducatori de doctorat membri ai
Scolii doctorale în proportie de maximum 50%, studenti-doctoranzi în proportie de
20%, aproximat în plus daca este cazul, iar restul de 30% procente îl reprezinta
membrii desemnati din afara Scolii doctorale care sunt recomandati de catre
conducatorii de doctorat, fara a avea vreun grad de rudenie cu acestia.
(3) Consiliul Scolii doctorale este format din membri alesi din cadrul Scolii
doctorale si din afara acesteia. Membrii Consiliului Scolii doctorale se aleg prin vot
universal, direct, secret si egal al conducatorilor de doctorat din Scoala doctorala
respectiva.
(4) Consiliul Scolii doctorale este constituit din minimum 6 membri astfel: 3
(trei) conducatori de doctorat din cadrul Scolii doctorale, 2 (doi) studenti doctoranzi
si 1 (unu) membru dintre personalitatile stiintifice, recomandat de catre conducatorii
de doctorat, fara a avea vreun grad de rudenie cu acestia.
(5) Membrii consiliului alesi din cadrul Scolii doctorale sunt conducatori de
doctorat ai Scolii doctorale si studenti doctoranzi înmatriculati la programele
derulate în cadrul acesteia.
(6) Membrii consiliului alesi din afara Scolii doctorale sunt personalitati
stiintifice, cu recunoastere internationala semnificativa, precum si personalitati din
domeniul relevant Scolii doctorale.
(7) Mandatul Consiliului Scolii doctorale este de 5 (cinci) ani. Durata
mandatului unui membru al consiliului este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea înnoirii
succesive de maximum 2 (doua) ori.
(8) Studentii-doctoranzi membri ai Consiliului Scolii doctorale care îsi
finalizeaza studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îsi pierd calitatea de
membru al consiliului la data sustinerii publice a tezei de doctorat.
(9) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Scolii doctorale
se organizeaza alegeri partiale, iar mandatul noului membru înceteaza la expirarea
mandatului Consiliului Scolii doctorale.
(10) Atributiile Consiliului Scolii doctorale sunt:
a) elaboreaza Regulamentul Scolii doctorale;
b) elaboreaza si avizeaza Planul de învatamânt pentru programul de
pregatire bazat pe studii universitare avansate;
c) stabileste standarde minimale de performanta stiintifica pentru
conducatorii de doctorat si pentru evaluarea periodica a personalului didactic si de
cercetare;
d) evalueaza anual activitatea didactica si de cercetare stiintifica din
cadrul Scolii doctorale;
e) decide cu privire la acordarea sau revocarea calitatii de membru al
Scolii doctorale unor conducatori de doctorat în conformitate cu actele normative si
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poate decide prelungirea sau încetarea contractului de munca al unui conducator de
doctorat;
f) înmatriculeaza si exmatriculeaza studentii-doctoranzi, la propunerea
conducatorilor de doctorat membri ai Scolii doctorale;
g) ia decizii privind avizarea Statului de functii al personalului didactic si
de cercetare afiliat Scolii doctorale în baza unui contract de munca pe perioada
determinata sau nedeterminata;
h) asista evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea autorizarii
provizorii/acreditarii Scolii doctorale;
i) acorda consultare conducatorului de doctorat care stabileste continutul si
forma concursului de admitere;
j) organizeaza concurs de admitere pentru fiecare pozitie de studentdoctorand vacanta la solicitarea conducatorilor de doctorat;
k) avizeaza contractul-cadru de studii universitare de doctorat;
l) mediaza conflictele dintre studentul-doctorand si conducatorul de
doctorat;
m) cerceteaza, analizeaza si schimba conducatorul de doctorat, la cererea
motivata a studentului-doctorand;
n) initiaza relatii de parteneriat (cercetari doctorale în cotutela, schimburi
de studenti-doctoranzi si cadre didactice si de cercetare) cu institutii de învatamânt
superior si de cercetare din tara si strainatate;
o) aproba echivalarea creditelor de studii transferabile, la propunerea
conducatorului de doctorat;
p) ia masuri pentru prevenirea si sanctionarea abaterilor de la normele
eticii stiintifice, profesionale si universitare, conform codului de etica si deontologie
profesionala universitara;
r) garanteaza informarea corecta si completa a publicului si în special a
candidatilor la programele de studii universitare de doctorat asupra admiterii, a
continutului programelor de studii si a criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetarii,
precum si a rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, prin postarea
pe internet, a urmatoarelor:
1) regulamentul Scolii doctorale;
2) informatii privind posturile vacante pentru studentii-doctoranzi;
3) informatii privind posturile vacante pentru conducatorii de
doctorat;
4) informatii privind modul de organizare si desfasurare a
programelor doctorale;
5) informatii privind continutul programelor de studii universitare de
doctorat;
6) informatii privind modul de finantare a studiilor, precum si a
costurilor suportate de studentul-doctorand;
7) modelul contractului-cadru de studii doctorale;
8) informatii privind conducatorii de doctorat si studentii-doctoranzi
pe care îi coordoneaza, care includ cel putin lista publicatiilor si brevetelor acestora;
9) informatii privind rezultatele si performantele profesionale ale
conducatorilor de doctorat;
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10) informatii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de
elaborare, proceduri si criterii de evaluare a acestora;
11) rezumatele tezelor de doctorat ce urmeaza sa fie sustinute public,
precum si data, ora si locatia aferente sustinerilor publice, cu cel putin 14
(paisprezece) zile înaintea sustinerii acestora;
12) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate,
publicate pe un site administrat de Ministerul Educatiei Nationale (M.E.N.)
13) informatii referitoare la admitere.
(11) Consiliul Scolii doctorale se întâlneste de cel putin 3 (trei) ori pe an, la
cererea directorului Scolii doctorale sau a cel putin 1/3 (o treime) din numarul
membrilor sai.
(12) Consiliul Scolii doctorale decide prin hotarâre. Hotarârile se adopta în
sedinta, prin votul majoritatii membrilor prezenti. Cvorumul necesar adoptarii
hotarârilor de catre Consiliul Scolii doctorale este de 2/3 (doua treimi) din numarul
total al membrilor. Consiliul Scolii doctorale organizeaza evidenta hotarârilor
adoptate.
(13) Toti membrii Consiliului Scolii doctorale au drept de vot deliberativ egal.
Art. 15. Consiliul Scolii doctorale poate decide, la cererea motivata a
studentului-doctorand, schimbarea conducatorului de doctorat, daca s-a constatat
neîndeplinirea obligatiilor legale sau contractuale asumate de catre acesta, ori pentru
unul dintre motivele, specificate la art. 8, lit. c), care vizeaza raportul de îndrumare
dintre conducatorul de doctorat si studentul-doctorand.
(2) Schimbarea conducatorului de doctorat se face în baza cererii motivate a
studentului-doctorand conform Anexei nr. 13. Dupa aprobare se încheie un act
aditional la contractul de studii universitare de doctorat conform modelului
prezentat în Anexa nr. 3.
(3) Consiliul Scolii doctorale desemneaza un alt conducator de doctorat în
cazul prevazut la alin. (1), precum si în cazul în care se constata indisponibilitatea
conducatorului de doctorat.
(4) La desemnarea unui nou conducator de doctorat, Consiliul Scolii doctorale
va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand sa poata finaliza cu
succes programul de doctorat.
CAPITOLUL III: CONDUCATORUL DE DOCTORAT
Art. 16. Conducatorul de doctorat este cadrul didactic sau cercetatorul, cu
experienta în domeniul cercetarii stiintifice, care coordoneaza activitatea
studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept.
Art. 17. (1) Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de
conducere de doctorat înaintea intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum si
persoanele care dobândesc acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr.
1/2011.
(2) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice si de cercetare care au
dobândit acest drept în Academie trebuie sa aiba un contract de munca cu
I.O.S.U.D. Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” si sa fie acceptati ca
membri titulari sau afiliati ai Scolii doctorale.
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(3) Specialistii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în
institutii de învatamânt superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate, în
domeniul în care este acreditata Scoala doctorala, pot dobândi, la solicitare, calitatea
de conducator de doctorat afiliat al Scolii doctorale, daca:
a) au calitatea de conducator de doctorat în una din tarile Uniunii
Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana;
b) au calitatea de conducator de doctorat în una din institutiile prestigioase
de învatamânt superior ale lumii, din afara tarilor mentionate la lit. a), aflate pe lista
stabilita de M.E.N.;
c) sunt conducatori de doctorat în cadrul unor institutii din strainatate,
altele decât cele prevazute la lit. a) sau b), cu care Academia de Politie „Alexandru
Ioan Cuza” are stabilite protocoale de parteneriat în al caror continut exista astfel de
prevederi referitoare la conducerea de doctorate.
Art. 18. Afilierea de noi conducatori de doctorat se propune de catre Consiliul
Scolii doctorale, cu respectarea conditiilor legale si se avizeaza de catre C.S.U.D., în
urmatoarele situatii:
a) la cererea unui cadru didactic/cercetator din I.O.S.U.D. - Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza” care a obtinut atestatul de abilitare, în conditiile
legii;
b) la cererea unui cadru didactic/cercetator, titular într-o alta universitate
sau institut de cercetare, cu respectarea procedurilor incidente în materie.
Art. 19. (1) Un conducator de doctorat poate îndruma simultan studentidoctoranzi numai într-o singura I.O.S.U.D., exceptie facând doctoratele conduse în
cotutela.
(2) În cazul doctoratului în cotutela se defineste un conducator de doctorat
principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducatorul de doctorat
principal, inclusiv în normarea activitatii de predare si cercetare a acestuia.
(3) Alegerea celui de-al doilea conducator se face dupa înmatricularea
studentului-doctorand la I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”,
cu acordul primului conducator de doctorat.
(4) Cel de-al doilea conducator de doctorat poate fi din oricare alta institutie
organizatoare de studii universitare de doctorat, din tara sau strainatate, caz în care
I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” si institutia în cadrul
careia activeaza cel de-al doilea conducator de doctorat încheie un acord scris de
cotutela, ce stipuleaza cerintele organizarii si desfasurarii doctoratului, în fiecare
dintre cele doua institutii implicate, inclusiv obligatiile financiare ale acestora, în
concordanta cu rolul pe care îl au în cotutela si cu legislatia specifica aplicabila.
Art. 20. (1) Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi îndrumati simultan de
catre un conducator de doctorat se stabileste de catre Senatul universitar.
(2) Pentru activitatea curenta de îndrumare, fiecare conducator de doctorat se
normeaza cu 0,5 ore conventionale pe saptamâna, pentru fiecare student-doctorand
aflat în îndrumarea sa. Aceeasi normare se face si pentru activitatea desfasurata când
studentul-doctorand se afla în perioada de prelungire în baza actului aditional la
contractul de studii universitare de doctorat.
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(3) Pentru activitatea de evaluare a progresului înregistrat pe parcursul derularii
programului de cercetare a unui student-doctorand, prin rapoarte de cercetare,
fiecare conducator de doctorat este normat cu 4 (patru) ore conventionale.
Art. 21. (1) Conducatorii de doctorat sunt evaluati o data la 5 (cinci) ani,
conform procedurilor de evaluare stabilite de M.E.N., la propunerea
C.N.A.T.D.C.U.
(2) În cadrul Scolii doctorale, conducatorii de doctorat vor fi evaluati o data la
2 (doi) ani.
(3) Conducatorul de doctorat prezinta anual, în saptamâna a treia din luna
septembrie, în sedinta Consiliul Scolii doctorale un raport scris de autoevaluare a
activitatii stiintifice si de cercetare desfasurata în cursul anului universitar respectiv
cu studentii doctoranzi aflati în îndrumare.
(4) În ultima saptamâna a lunii octombrie a fiecarui an, Consiliul Scolii
doctorale analizeaza activitatea de îndrumare si cercetare stiintifica a fiecarui
conducator de doctorat pe baza rapoartelor scrise de evaluare anuala întocmite de
conducatorii de doctorat. Concluziile desprinse în urma acestor analize sunt
înaintate spre avizare C.S.U.D. în sedinta din luna octombrie a fiecarui an si vor sta
la baza raportului anual publicat de Academia de Politie „Al.I.Cuza".
Art. 22. Conducatorul de doctorat este parte în contractul de studii universitare
de doctorat, alaturi de studentul-doctorand si Academia de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” calitate în care are drepturi si obligatii.
Art. 23. Conducatorul de doctorat are urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a participa la competitii pentru obtinerea de granturi
doctorale;
b) dreptul de a îndruma si evalua activitatea studentului-doctorand în
cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei
profesionale si universitare, urmarind exigentele programului de studii universitare
de doctorat si respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat pentru evaluarea tezei de
doctorat;
d) dreptul la o evaluare interna si externa impartiala, conforma cu
metodologia specifica a procesului de evaluare;
e) dreptul de a cunoaste metodologia în raport cu care este evaluat, atât în
evaluarea interna cât si în evaluarea externa;
f) dreptul de a cunoaste rezultatele evaluarii interne si externe a propriei
activitati;
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în conditiile în
care este pus fara voia sa într-un conflict de interese;
h) dreptul de a solicita Consiliului Scolii doctorale întreruperea relatiei de
îndrumare cu un student-doctorand;
i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru un loc vacant sub
îndrumarea sa si de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
j) dreptul de a solicita Scolii doctorale organizarea unui concurs de
admitere pentru loc vacant;
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k) dreptul de a decide disciplinele de studiu din cadrul programului de
pregatire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie sa
participe, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
l) dreptul de a beneficia de prevederile legale si de deciziile conducerii
Academiei privind normarea activitatii de îndrumare la doctorat.
Art. 24. (1) Conducatorul de doctorat are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure îndrumarea stiintifica, profesionala si deontologica a fiecarui
student-doctorand;
b) sa propuna temele de cercetare;
c) sa asigure conditiile si sa stimuleze progresul studentilor-doctoranzi în
cercetarea pe care o realizeaza;
d) sa efectueze monitorizarea, consilierea si evaluarea obiectiva si
riguroasa a fiecarui student-doctorand;
e) sa sprijine mobilitatea studentilor-doctoranzi;
f) sa evite aparitia conflictelor de interese în îndrumarea studentilordoctoranzi.
g) sa îndrume doctoranzii astfel încât sa aplice politica de asigurare a
calitatii tuturor activitatilor din programul de doctorat;
h) sa cunoasca permanent stadiul pregatirii doctoranzilor aflati la
îndrumare si al îndeplinirii de catre acestia a sarcinilor stabilite prin contractele de
studii universitare de doctorat;
i) sa informeze studentul-doctorand cu privire la etica stiintifica,
profesionala si universitara si sa verifice respectarea prevederilor deontologice pe
parcursul realizarii cercetarii de doctorat si redactarii tezei de doctorat (în cazul unor
eventuale fraude academice, al unor abateri de la buna conduita în cercetarea
stiintifica, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand si/sau conducatorul de
doctorat raspund/ raspunde în conditiile legii);
j) sa prezinte studentului-doctorand, o data la 6 (sase) luni, modul în care
au fost utilizate fondurile din grantul doctoral din care face parte;
k) sa stabileasca termenele la care se vor sustine referatele de cercetare
stiintifica dupa solicitarea studentului-doctorand;
l) sa propuna exmatricularea studentului-doctorand care nu a îndeplinit
obligatiile stabilite în contractul de studii universitare de doctorat;
m) sa avizeze cererea de întrerupere a programului individual de cercetare
stiintifica;
n) sa confirme îndeplinirea programului individual de cercetare stiintifica
prin întocmirea referatului asupra tezei de doctorat;
o) sa solicite studentului-doctorand, daca este cazul, sa efectueze
modificari sau completari ale tezei de doctorat atunci când membrii comisiei de
doctorat au observatii;
p) sa avizeze cererea de prelungire a duratei doctoratului cu 1-2 ani când
tematica abordata necesita o perioada mai mare de studiu sau experimentare;
q) sa îndeplineasca obligatiile prevazute în contractele de studii doctorale;
r) sa participe la sesiunile de comunicari stiintifice organizate de Scoala
doctorala si sa stimuleze participarea doctoranzilor pe care îi îndruma;
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s) sa comunice doctoranzilor, la solicitarea conducerii Scolii doctorale,
datele precizate si sa ceara doctoranzilor sa dea curs la termen solicitarilor
conducerii Scolii doctorale;
s) sa dea curs la termen solicitarilor din partea conducerii Scolii doctorale
privind activitatea de pregatire prin doctorat;
t) sa avizeze, în vederea sustinerii referatele de cercetare stiintifica ale
studentului-doctorand, care îndeplinesc recomandarile si standardele privind
calitatea;
t) sa decida daca teza de doctorat poate fi propusa pentru sustinerea în
sedinta publica în fata comisiei de doctorat;
u) sa participe la elaborarea regulamentului, planului de învatamânt si
planificarea activitatilor doctorale.
Art. 25. (1) Statutul de conducator de doctorat, membru titular al Scolii
doctorale, se pastreaza în conditiile stabilite de Consiliul Scolii doctorale, având în
vedere criteriile de performanta stiintifica si de prestigiu, vizând cel putin:
a) rezultatele din activitatea de cercetare, cu relevanta nationala si
internationala;
b) publicarea de articole stiintifice în reviste indexate în baze de date
internationale;
c) apartenenta la asociatii profesionale nationale si internationale (inclusiv
pozitia detinuta în acestea);
d) participarea la conferinte nationale si internationale;
(2) Statutul de conducator de doctorat se poate pierde în urmatoarele situatii:
a) este retras de M.E.N., în cazul nerespectarii standardelor de calitate
sau de etica profesionala;
b) este retras titlul de doctor de catre M.E.N.;
c) prin încetarea contractului de munca cu Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza” conform hotarârii Consiliul Scolii doctorale pentru
neîndeplinirea standardelor minimale si obligatorii de performanta, în ultimii cinci
ani de la intrare în vigoare a prezentului regulament, si a celor de etica profesionala
ori conform legii;
d) la cererea conducatorului de doctorat de încetare a activitatii în cadrul
Scoli doctorale;
(3) Statutul de conducator de doctorat, membru titular al Scolii doctorale, se
pierde de regula, la întrunirea conditiilor legale de pensionare pentru limita de
vârsta, potrivit Legii nr. 1/2011. În aceasta situatie conducatorul de doctorat îsi
înceteaza activitatea în cadrul Scolii doctorale, iar studentii-doctoranzi aflati în
îndrumare fac obiectul redistribuirii.
(4) Prin exceptie de la situatia prevazuta la lit. a), dupa pensionarea pentru
limita de vârsta, Senatul universitar al Academiei, în baza criteriilor de performanta
profesionala si a situatiei financiare, poate decide continuarea activitatii, în baza
unui contract pe perioada determinata de un an, cu posibilitatea de prelungire anuala
conform Cartei universitare, fara limita de vârsta.
(5) Conducatorii de doctorat, membri titulari ai Scolii doctorale, cadre
didactice titulare într-o alta I.O.S.U.D., îsi înceteaza activitatea de îndrumare, cu
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redistribuirea studentilor-doctoranzi, la împlinirea vârstei legale de pensionare sau la
pierderea calitatii de titular.
(6) Conducatorii de doctorat care pierd aceasta calitate nu mai pot primi spre
îndrumare noi doctoranzi.
(7) Dupa afilierea la scoala doctorala fiecare conducator de doctorat este
obligat sa completeze „Fisa conducatorului de doctorat” conform modelului din
Anexa nr. 28. Atunci când apar modificari ale datelor din „Fisa conducatorului de
doctorat” acestia sunt obligati sa refaca documentul din proprie initiativa.
CAPITOLUL IV: STUDENTUL-DOCTORAND
Art. 26. (1) Persoana admisa la programul de studii universitare de doctorat,
dobândeste din momentul încheierii contractului de studii universitare de doctorat
calitatea de student-doctorand.
(2) Studentii-doctoranzi sunt înmatriculati în cadrul Scolii doctorale, de catre
Academie, pe baza hotarârii Consiliului Scolii doctorale.
Art. 27. Regimul de studii al cetatenilor straini care se pregatesc prin
doctorat în Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” este acelasi cu cel al
cetatenilor români.
Art. 28. În cazul studiilor doctorale la forma cu frecventa:
a) studentii-doctoranzi pot fi încadrati de catre I.O.S.U.D. - Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari pe
perioada determinata.
b) studentul-doctorand poate desfasura activitati didactice, potrivit
contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore conventionale didactice pe
saptamâna. Activitatile didactice care depasesc acest nivel vor fi remunerate în
conformitate cu legislatia în vigoare, intrând sub incidenta Codului muncii, cu
respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin salariatului si cu plata contributiilor
datorate la asigurarile sociale de stat, la asigurarile pentru somaj, la asigurarile
sociale de sanatate si pentru accidente de munca si boli profesionale.
Art. 29. (1) Pe toata durata activitatii, studentul-doctorand beneficiaza de
recunoasterea vechimii în munca si specialitate si de asistenta medicala gratuita, fara
plata contributiilor la asigurarile sociale de stat, la asigurarile pentru somaj, la
asigurarile sociale de sanatate si pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Perioada desfasurarii studiilor universitare de doctorat este asimilata,
conform legislatiei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu
exceptia cazului în care studentul-doctorand realizeaza venituri pentru care plateste,
în aceasta perioada, contributii la asigurarile sociale.
Art. 30. Dupa sustinerea publica a tezei de doctorat, I.O.S.U.D. - Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza”, la cerere, elibereaza o adeverinta care atesta
perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
Art. 31. (1) Studentii-doctoranzi care au calitatea de personal încadrat în
Academie, admisi la studiile universitare de doctorat, pot beneficia de reducerea
taxelor de studii si de sustinere a tezei (conform hotarârilor Senatului Academiei)
daca prezinta, pâna la data achitarii taxelor la secretariatul Departamentului de studii
doctorale, o adeverinta din care sa rezulte aceasta calitatea.
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(2) Încetarea calitatii de personal încadrat în Academie atrage dupa sine si
pierderea dreptului de a beneficia de reducerea taxelor de studii si de sustinere a
tezei începând cu semestrul universitar urmator.
(3) Studentii-doctoranzi admisi care beneficiaza de reducerea taxelor de studii
si de sustinere a tezei sunt obligati sa anunte pierderea calitatii de personal încadrat
în Academie în cel mult 30 (treizeci) de zile de la încetarea raporturilor de serviciu
sau de munca cu institutia, printr-o cerere adresata directorului Departamentului de
studii doctorale.
Art. 32. (1) Pe parcursul derularii programului de studii universitare de
doctorat, studentul-doctorand are dreptul:
a) sa beneficieze de sprijinul, îndrumarea si coordonarea conducatorului
de doctorat, precum si a comisiei de îndrumare;
b) sa participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de
cercetare-dezvoltare din cadrul I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” atunci când sunt în discutie teme relevante pentru studiile universitare de
doctorat;
c) sa fie reprezentat în forurile decizionale ale Scolii doctorale;
d) sa beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile si
echipamentele Scolii doctorale si ale I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru
Ioan Cuza” pentru elaborarea proiectelor de cercetare si a tezei de doctorat;
e) sa se înscrie la cursurile si seminarele organizate de alte Scoli
doctorale;
f) sa lucreze împreuna cu echipe de cercetatori din cadrul I.O.S.U.D. Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sau din cadrul unor unitati de
cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu
I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”;
g) sa beneficieze de mobilitati nationale sau internationale;
h) sa beneficieze de sprijin institutional pentru a participa la conferinte sau
congrese stiintifice, ateliere de lucru, scoli de vara ori iarna si seminare nationale si
internationale în domeniul de specializare în care si-a ales teza de doctorat;
i) sa participe la sesiunile de comunicari stiintifice organizate de Scoala
doctorala sau/si de I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”;
j) sa fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de
doctorat din cadrul Scolii doctorale;
k) sa fie parte în contractul de studii universitare de doctorat, alaturi de
conducatorul de doctorat si I.O.S.U.D. Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”
calitate în care are drepturi si obligatii;
l) sa aleaga, pe baza programului de pregatire universitara avansata,
disciplinele optionale pe care urmeaza sa le studieze, cu respectarea directiilor de
aprofundare stabilite de comun acord cu conducatorul de doctorat;
m) sa beneficieze, dupa caz, de organizarea doctoratului în cotutela;
n) sa solicite, pentru motive întemeiate, prelungirea duratei programului
de doctorat cu 1-2 ani;
o) sa beneficieze de întreruperea, pe motive temeinice, a duratei de
desfasurare a doctoratului pentru o perioada cumulata ce nu poate depasi 1 (unu) an;
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p) sa solicite sustinerea tezei de doctorat în termen de maximum 4 ani de
la terminarea studiilor universitare de doctorat. Sustinerea tezei de doctorat se poate
face numai cu acordul senatului universitar si al conducatorului de doctorat,
q) sa solicite Consiliului Scolii doctorale schimbarea conducatorului de
doctorat în urmatoarele situatii: indisponibilitatea acestuia pentru o perioada de cel
putin 6 (sase) luni, nerespectarea de catre acesta a clauzelor contractului de studii
doctorale sau în cazul aparitiei unor situatii conflictuale;
r) sa fie redistribuit altui conducatori de doctorat din acelasi domeniu de
doctorat în urmatoarele situatii: conducatorul de doctorat si-a pierdut calitatea de
conducator de doctorat sau a decedat. În astfel de situatii, Consiliul Scolii doctorale
este obligat sa decida redistribuirea, chiar daca, temporar, se depaseste limita de
doctoranzi stabilita de Senatul universitar pentru un conducator de doctorat;
s) sa modifice titlul tezei de doctorat, daca se considera necesar, pâna în
momentul finalizarii acesteia, în vederea sustinerii publice;
s) sa renunte la calitatea de student-doctorand înainte de termenul
prevazut pentru expirarea duratei studiilor universitare de doctorat;
t) sa beneficieze de o comisie de evaluare si sustinere publica a tezei de
doctorat;
(2) Studentul-doctorand poate desfasura activitati didactice, în calitate de
asistent universitar pe parcursul programului de pregatire bazat pe studii universitare
avansate, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore
conventionale didactice pe saptamâna.
Art. 33. Studentul-doctorand are urmatoarele obligatii:
a) sa îndeplineasca, în bune conditii si la timp, toate obligatiile ce-i revin
potrivit contractului de studii doctorale semnat;
b) sa achite taxele de studii în termenele la care s-a obligat prin încheierea
contractului de studii universitare de doctorat;
c) sa respecte prevederile prezentului regulament si ale celorlalte acte
normative care reglementeaza activitatile desfasurate în Scoala doctorala;
d) sa respecte orarul stabilit împreuna cu conducatorul de doctorat si sa îsi
îndeplineasca obligatiile de sustinere a lucrarilor si de prezentare a rezultatelor
cercetarii;
e) sa prezinte rapoarte de activitate conducatorului de doctorat si comisiei
de îndrumare ori de câte ori i se solicita;
f) sa puna la dispozitia secretariatului Departamentului de studii
universitare de doctorat documentele solicitate în vederea constituirii dosarului de
doctorat pentru dobândirea titlului stiintific de doctor;
g) sa publice în 3 (trei) ani 2-3 articole, comunicari sau alte lucrari
stiintifice ca unic autor, în publicatii indexate în baze de date internationale ori în
reviste agreate în domeniul de cercetare stiintifica;
h) sa-si actualizeze permanent, inclusiv la plecarea în strainatate pentru
studii doctorale în cotutela, datele de contact din Fisa doctorandului, conform
modelului prezentat în Anexa nr. 27, aflata în dosarul pastrat la Secretariatul
Departamentului de studii doctorale;
i) sa fie în legatura permanenta cu conducatorul de doctorat în scopul
asigurarii unui caracter de continuitate pregatirii si unui flux normal al informatiilor;
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j) sa dea curs la termen solicitarilor privind pregatirea prin studii
universitare de doctorat din partea conducerii Scolii doctorale;
k) sa confirme luarea la cunostinta a datelor comunicate de Scoala
doctorala prin diferite mijloace (publicarea pe site, prin conducatorul de doctorat,
prin posta, telefonic, fax, e-mail etc.), chiar daca informatiile nu i-au fost
comunicate personal;
l) sa respecte disciplina institutionala;
m) sa cunoasca si sa respecte reglementarile in vigoare privitoare la
drepturilor de autor pe toata durata studiilor universitare de doctorat;
n) sa aiba o frecventa la studii, cercetare, documentare, consultatii, cel
putin la nivelul minim stabilit de scoala doctorala;
o) sa întocmeasca programul individual de cercetare stiintifica.
(3) Nerespectarea obligatiilor prevazute la literele: a), d), h), m) si o) conduce
la exmatricularea studentului-doctorand. Exmatricularea se produce pe baza
raportului conducatorului de doctorat, avizat de Consiliul Scolii doctorale si decizia
rectorului sau la initiativa Consiliului Scolii doctorale prin decizia rectorului.
(4) Pentru nerespectarea celorlalte obligatii prevazute la alin. (2), conducatorul
de doctorat poate decide atentionarea studentului-doctorand; notificarea comisiei de
etica a Academiei în cazul lipsei de reactie a studentului-doctorand dupa
atentionare; exmatricularea studentului-doctorand în cazul neînregistrarii unor
progrese dupa aplicarea masurilor anterioare.
Art. 34. Drepturile si obligatiile studentului-doctorand vor fi incluse în
contractul de studii universitare de doctorat.
Art. 35. (1) Conflictele dintre studentul-doctorand si Scoala doctorala se
mediaza de catre C.S.U.D.
(2) Conflictele dintre studentul-doctorand si conducatorul de doctorat se
mediaza de catre Consiliul Scolii doctorale, iar în cazul nesolutionarii conflictului la
acest nivel, acesta este mediat de catre C.S.U.D.
Art. 36. (1) Exmatricularea studentului-doctorand se produce pe baza
solicitarii conducatorului de doctorat, aprobata de Consiliul Scolii doctorale.
(2) Hotarârea Consiliului Scolii doctorale este transmisa Secretariatului
Departamentului de studii doctorale în vederea redactarii Dispozitiei zilnice a
rectorului de exmatriculare si pentru a dispune masurile de scoatere din evidenta.
CAPITOLUL V: COMISIA DE ÎNDRUMARE
Art. 37. (1) În derularea proiectului de cercetare stiintifica studentul-doctorand
este sprijinit de o comisie de îndrumare, formata din 3 (trei) membrii stabiliti de
conducatorul de doctorat în urma consultarii cu studentul-doctorand. Stabilirea
membrilor comisiei de îndrumare se face pe baza unui proces-verbal conform
modelului prezentat în Anexa nr. 38.
(2) Comisia de îndrumare participa la orientarea activitatii studentuluidoctorand pâna la momentul finalizarii tezei de doctorat.
(3) Membrii comisiei de îndrumare sunt cadre didactice titulare ale Academiei
sau conducatori de doctorat afiliati Scolii doctorale cu gradul didactic de cel putin
lector universitar si competente în ariile stiintifice specifice tematicii abordate de
fiecare student-doctorand, în cadrul proiectului de cercetare stiintifica.
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Art. 38. (1) Componenta comisiei de îndrumare se pastreaza, de regula, pe
întreaga durata de functionare a acesteia.
(2) Prin exceptie, componenta comisiei de îndrumare poate fi schimbata de
conducatorul de doctorat, dupa consultarea studentului-doctorand, din ratiuni dictate
de problematica aparuta pe timpul derularii proiectului de cercetare.
Art. 39. Comisia de îndrumare este convocata de conducatorul de doctorat, în
sedinte de îndrumare, în urmatoarele situatii:
a) la solicitarea studentului-doctorand, cel putin a data pe an si maxim de
3 (trei) ori la 24 (douazecisipatru) de luni, pentru prezentarea progresului
programului sau de cercetare stiintifica, a validarii rezultatelor obtinute si, dupa caz,
pentru corectarea ori orientarea parcursului viitor al cercetarii;
b) la initiativa comisiei de îndrumare, pentru prezentarea unor rapoarte de
activitate ale studentului-doctorand, pe aspecte punctuale, apreciate de comisie ca
fiind absolut necesare si urgente pentru un parcurs stiintific corect al acestuia;
c) în contextul aplicarii procedurilor de sustinere publica a tezei de
doctorat (formularea acordului comisiei de îndrumare).
Art. 40. (1) Activitatea comisiei de îndrumare se desfasoara în prezenta
conducatorului de doctorat si a cel putin 2 (doi) membri.
(2) La finalul fiecarei sedinte de îndrumare, conducatorul de doctorat
întocmeste un proces-verbal, semnat de toti participantii la activitate, inclusiv
studentul-doctorand, în care se specifica activitatea desfasurata.
CAPITOLUL VI: ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR
DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Sectiunea 1: Dispozitii generale
Art. 41. (1) Programul de studii universitare de doctorat se desfasoara în cadrul
unei Scoli doctorale sub coordonarea unui conducator de doctorat.
(2) Programele de studii organizate de Scoala doctorala sunt specifice
doctoratului stiintific, în domeniul „Ordine Publica si Siguranta Nationala” si au ca
obiectiv principal identificarea de solutii noi pentru rezolvarea problemelor majore
din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, folosind metode ale cercetarii
stiintifice avansate.
(3) Studiile universitare de doctorat se desfasoara la forma de învatamânt cu
frecventa.
Art. 42. (1) Scoala doctorala organizeaza studiile universitare de doctorat prin
finantare de la bugetul de stat, în regim cu taxa sau din alte surse publice ori private
legal constituite.
(2) Scoala doctorala poate finanta programe de studii universitare de doctorat si
din proiecte de cercetare-dezvoltare câstigate prin competitie nationala si finantate
din alte surse publice sau private.
Art. 43. (1) Desfasurarea programului de studii universitare de doctorat este
cuprinsa între data înmatricularii la doctorat si data sustinerii publice a tezei de
doctorat.
Art. 44. (1) Structura generala a programelor de studii contine un program de
pregatire bazat pe studii universitare avansate si un programul individual de
cercetare stiintifica.
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(2) Durata programului de doctorat este, de regula, de 3 (trei) ani.
Art. 45. (1) Din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi
prelungita cu 1-2 ani, la propunerea conducatorului de doctorat, cu avizul
Consiliului Scolii doctorale si aprobarea Senatului universitar.
(2) În cazul doctoranzilor care desfasoara studii universitare de doctorat cu
taxa, pentru perioadele de prelungire studentul-doctorand este obligat sa suporte
taxe suplimentare, calculate proportional cu durata prelungirii, raportata la taxa
anuala de studii stabilita de Senatul universitar. Cuantumul taxelor suplimentare,
pentru fiecare caz în parte, se precizeaza în actul aditional la contractul de studii
doctorale, al carui model este prezentat în Anexa nr. 1.
(3) Prelungirea duratei programului de doctorat se face la solicitarea
studentului-doctorand, prin cerere scrisa, conform modelului prezentat în Anexa nr.
10.
(4) Constituie motive temeinice urmatoarele:
a) neîndeplinirea la timp a sarcinilor prevazute în programul de pregatire;
b) neacceptarea de catre comisia de îndrumare a raportului de cercetare
stiintifica;
c) identificarea pe timpul studiilor a unor noi directii de cercetare legate
de tema tezei care nu au fost intuite la momentul elaborarii programului de pregatire
si care presupun o aprofundare speciala;
d) alte situatii care impun prelungirea acceptate de catre conducatorul de
doctorat;
Art. 46. (1) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive
temeinice. Durata acestor studii se prelungeste, în consecinta, cu perioadele
cumulate ale întreruperilor aprobate.
(2) Constituie motive temeinice urmatoarele:
a) misiuni în strainatate pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni;
b) îmbolnaviri care îl pun pe studentul-doctorand în imposibilitatea de a-si
continua îndeplinirea obligatiilor din contractul de studii;
c) probleme familiale deosebite care impun absenta de la programul de
pregatire;
d) absenta îndelungata, din diferite motive, a conducatorului de doctorat,
care nu necesita schimbarea acestuia;
e) alte situatii care impun întreruperea acceptate de catre conducatorul de
doctorat;
(3) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se face la solicitarea
studentului-doctorand, prin cerere scrisa, conform modelului prezentat în Anexa nr.
11.
(4) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se stabileste prin act aditional
la contractul de studii universitare de doctorat, conform modelului prezentat în
Anexa nr. 2.
(5) Perioadele de întrerupere a doctoratului cumulate nu pot depasi 1 (unu) an.
(6) Pentru perioadele de întrerupere, studentul-doctorand nu este obligat sa
suporte taxele de scolarizare.
Art. 47. (1) Daca studentul-doctorand nu reuseste sa finalizeze teza în termenul
stabilit, potrivit contractului de studii universitare de doctorat si eventualelor acte
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aditionale la acesta, mai are la dispozitie o perioada de gratie de maximum 4 (patru)
ani pentru a finaliza si sustine public teza, depasirea acestui termen conducând în
mod automat la exmatricularea sa. Acordarea perioadei de gratie se face la
solicitarea studentului-doctorand, prin cerere scrisa, conform modelului prezentat în
Anexa nr. 12.
(2) Perioada de gratie se acorda prin încheierea unui act aditional la contractul
de studii universitare de doctorat, conform modelului prezentat în Anexa nr. 4.
(3) În perioada de gratie prevazuta la alin. (1) studentul-doctorand nu poate
beneficia de bursa de doctorat acordata din granturile doctorale.
(4) În conditiile alin. (1), studentul-doctorand trebuie sa-si planifice activitatea
de redactare a lucrarii, astfel încât sa acorde un timp suficient, în interiorul perioadei
de gratie, pentru derularea procedurii de sustinere publica a tezei de doctorat,
inclusiv pentru realizarea eventualelor corectii, cerute de comisia de îndrumare, cu
ocazia analizei tezei, în vederea obtinerii avizului de sustinere publica.
(5) Raspunderea pentru neîncadrarea în termenul de 4 (patru) ani, care atrage
masura exmatricularii, în conditiile alin. (1), cu includerea perioadei necesare
derularii procedurii de sustinere publica a tezei de doctorat, inclusiv a eventualelor
corectii cerute de comisia de îndrumare, revine în totalitate studentului-doctorand.
(6) Pe perioada de gratie, studentul-doctorand nu plateste taxe de scolarizare si,
pâna la predarea tezei de doctorat si declansarea procedurii de sustinere publica, nu
beneficiaza de asistenta conducatorului de doctorat si a Scolii doctorale.
(7) La cerere, studentul-doctorand poate beneficia de asistenta conducatorului
de doctorat si a comisiei de îndrumare si pe durata perioadei de gratie, cu achitarea
unei taxe similare celei pentru prelungirea studiilor.
(8) Declansarea procedurii de sustinere publica a tezei de doctorat se realizeaza
prin depunerea lucrarii la secretariatul Departamentului de studii doctorale si plata
taxei de sustinere.
Sectiunea a 2 - a: Admiterea
Art. 48. (1) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii
universitare de doctorat numai absolventii cu diploma de master obtinuta în
România sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de master.
(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat nu este
conditionata de domeniul în care a fost dobândita diploma de licenta sau master.
Durata totala cumulata a ciclului de studii universitare de licenta si master trebuie sa
fie de cel putin 300 credite transferabile (ECTS).
(3) Admiterea candidatilor la doctorat se face prin concurs organizat anual de
scoala doctorala, conform unui calendar aprobat de Consiliul Scolii doctorale. Data
sustinerii concursului de admitere la doctorat este stabilita de conducatorul de
doctorat.
(4) Continutul si forma concursului de admitere sunt stabilite de catre
conducatorul de doctorat prin consultarea Consiliul Scolii doctorale .
(5) Informatiile referitoare la admitere se posteaza pe site-ul Academiei si
contin:
a) calendarul concursului;
b) numarul de locuri vacante al fiecarui conducator de doctorat;
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c) conditiile de înscriere si modul de desfasurare a concursului;
d) tematica si bibliografia;
Art. 49. (1) Admiterea la studii universitare de doctorat se realizeaza prin
selectia candidatilor pentru fiecare pozitie vacanta de student-doctorand pe care
conducatorii de doctorat din cadrul Scolii doctorale au decis sa o propuna spre
ocupare, în limita maxima a locurilor pe care acestia le pot gestiona simultan, în
baza hotarârii Senatului universitar.
(2) Procedura de selectie a candidatului la doctorat pentru o pozitie vacanta se
realizeaza de catre conducatorul de doctorat care supervizeaza respectiva pozitie.
(3) Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de doctorat au
dreptul sa se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa începând
cu anul universitar urmator.
Art. 50. (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidatii depun la
secretariatul Departamentului de studii doctorale, în termenul stabilit prin calendarul
concursului, dosarul de înscriere care contine:
a) cererea de înscriere Anexa nr. 9;
b) Fisa de înscriere Anexa nr. 24;
c) celelalte documente prevazute în Anexa nr. 18;
(2) Din componenta dosarului de concurs se elimina cerinta de depunere a
copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu
originalul, de catre persoana care are atributii desemnate în acest sens
Art. 51. (1) Concursul de admitere la doctorat în Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza” consta în sustinerea unei probe orale specifice domeniului
de doctorat si anume, interviul.
(2) Tematica si bibliografia concursului de admitere pentru domeniul de
doctorat se valideaza de Consiliul Scolii doctorale.
(3) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat se organizeaza si
desfasoara conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului
de admitere la studii universitare de doctorat elaborat în fiecare an universitar de
Consiliul Scolii doctorale.
Art. 52. (1) Concursul de admitere la doctorat în Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza” se desfasoara pe domeniul de doctorat în fata unor comisii
propuse de conducatorul de doctorat, aprobate de Consiliul Scolii doctorale si
numite prin dispozitie a rectorului Academiei cu cel putin 15 (cincisprezece) zile
înainte de data sustinerii concursului.
(2) Comisiile prevazute la alin (1) sunt formate din 3 (trei) specialisti cu titlul
de doctor în domeniul respectiv si functia didactica de cel putin conferentiar
universitar sau cercetator stiintific gradul II. Presedintele comisiei este conducatorul
de doctorat.
(3) La proba specifica din cadrul concursului de admitere la doctorat, comisia
verifica:
a) nivelul de cunoastere de catre candidat, pe baza consultarii bibliografiei
de specialitate române si straine, a problematicii domeniului respectiv, a cercetarilor
recente legate de preocuparile candidatului;
b) capacitatea candidatului de a-si asuma initiative teoretice,
experimentale si metodologice pentru activitatea de cercetare;
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c) masura în care cunostintele de specialitate, la data sustinerii
concursului, permit candidatului care are diploma de masterat într-un alt domeniu,
sa urmeze studiile universitare de doctorat în domeniul pentru care candideaza si
daca preocuparile candidatului justifica orientarea spre domeniul de doctorat ales.
(4) În aprecierea candidatilor, membrii comisiilor vor tine seama si de
urmatoarele elemente:
a) activitatea de cercetare stiintifica desfasurata: lucrari de cercetare
stiintifica realizate ca responsabil de tema sau coautor; elaborarea de manuale,
cursuri, îndrumare, memoratoare, metodologii etc.; participarea la elaborarea unor
standarde, regulamente, instructiuni si a altor acte normative; comunicari întocmite
si sustinute la diferite manifestari stiintifice (sesiuni de comunicari, seminarii,
simpozioane etc.); participarea la activitati si lucrari experimentale, de omologare si
demonstrative;
b) activitatea publicistica: lucrari cu I.S.S.N. si I.S.B.N.; articole publicate
în reviste de specialitate cotate I.S.I. sau recunoscute C.N.C.S.I.S.;
c) capacitatea de analiza, sinteza si conceptie: disponibilitatile pentru
activitatea creativa si interpretarea informatiilor; formularea si argumentarea
opiniilor personale;
d) orientarea candidatilor pentru domeniul de doctorat: formularea si
justificarea directiilor de cercetare, masura în care preocuparile candidatului
prezinta interes stiintific si practic pentru domeniul ordine publica si siguranta
nationala.
(5) Cu 2 (doua) zile înaintea desfasurarii concursului, Secretariatul
Departamentului de studii doctorale pune la dispozitia comisiilor de admitere
dosarele de înscriere ale candidatilor în vederea evaluarii preliminare.
(6) Pe timpul concursului de admitere, comisiile îsi desfasoara activitatea
independent; concluziile si hotarârile privind evaluarea si ordinea de clasificare
pentru admiterea la doctorat a candidatilor sunt atribute exclusive ale comisiei
respective.
(7) Fiecare membru al comisiei va completa, cu ocazia desfasurarii examenului
de admitere, o Fisa de preselectie la concursul de admitere la doctorat, conform
Anexei nr. 25, în care va trece rezultatele obtinute de candidati.
(8) Fiecare comisie de admitere, în urma centralizarii rezultatelor, va completa
Procesul-verbal cu rezultatele obtinute de candidati si clasificarea acestora si îl va
depune la Secretariatul Departamentului de studii doctorale (Anexa nr. 36).
(9) Secretariatul Departamentului de studii doctorale primeste procesele
verbale de la comisii si întocmeste Situatia centralizatoare cu rezultatele la
concursul de admitere pe domeniul de doctorat pe care o supune aprobarii
directorului si o afiseaza la avizierul Scolii doctorale.
Art. 53. (1) Admiterea la doctorat a candidatilor se face în ordinea
descrescatoare a mediei obtinute la concurs si în limita locurilor vacante pentru
fiecare conducator de doctorat în parte.
(2) Media minima de admitere la doctorat este 8.00, calculata ca medie
aritmetica a notelor obtinute, cu doua zecimale, fara rotunjire.
(3) În cazul în care pe ultimul loc sunt mai multi candidati cu medii egale
pentru acelasi conducator de doctorat, comisia va propune Consiliului Scolii
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doctorale departajarea dupa nota obtinuta la masterat, iar daca si în aceasta situatie
exista egalitate, departajarea se face dupa nota obtinuta la licenta. În cazul egalitatii
si a mediilor de licenta departajarea se va face pe baza mediei generale de
promovare a anilor de studii din facultate.
(4) Rezultatele admiterii sunt validate de Consiliul Scolii doctorale.
Înmatricularea candidatilor reusiti la concursul de admitere la doctorat se face prin
dispozitie a rectorului Academiei emisa de Secretariatul Departamentului de studii
doctorale în baza Hotarârii Consiliului Scolii doctorale în termen de maxim 10
(zece) zile de la validare.
(5) Decizia comisiei privind candidatii declarati reusiti, nu poate fi contestata.
(6) Candidatii declarati admisi au obligatia de a completa o Fisa de
înmatriculare conform modelului din Anexa nr. 26.
Art. 54. Daca, în urma concursului de admitere, ramân locuri neocupate, se
poate organiza o noua sesiune de admitere, înainte de începerea anului universitar,
cu aprobarea C.S.U.D., la propunerea Consiliului Scolii doctorale.
Sectiunea a 3 – a: Contractul de studii
Art. 55. (1) În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la începerea primului
an de studii studentii-doctoranzi încheie contractul de studii universitare de doctorat.
Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de doctorand, conducatorul
de doctorat si rectorul Academiei, în calitate de reprezentant legal al I.O.S.U.D. Academia de Politie.
(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaboreaza
de catre Scoala doctorala, este avizat de Consiliul Scolii doctorale si este aprobat de
catre C.S.U.D.. Modelul contractului cadru de studii universitare de doctorat este
prevazut în Anexa nr. 16.
Art. 56.. Stabilirea, prin contract, dupa caz, a ritmului si volumului de activitati
didactice sau de cercetare pe care urmeaza sa le desfasoare studentul-doctorand nu
trebuie sa afecteze în mod negativ derularea programului sau doctoral având în
vedere ca doctoratul reprezinta în primul rând o experienta profesionala de
cercetare.
Art. 57.. (1) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde, în plus fata
de drepturi si obligatii, cel putin urmatoarele:
a) date despre I.O.S.U.D.;
b) datele de identificare ale studentului-doctorand;
c) datele de identificare ale conducatorului de doctorat;
d) tema de cercetare aleasa;
e) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
f) conditiile de întrerupere si prelungire a programului de studii
universitare de doctorat;
g) costurile studiilor universitare de doctorat si termenele de plata;
h) durata contractului;
i) conditiile de încetare si de modificare a contractului;
j) raspunderea contractuala;
k) limba în care se redacteaza si se sustine teza de doctorat;
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(2) Contractul de studii universitare de doctorat se semneaza în 2 (doua)
exemplare originale, identice, cu valoare egala, câte unul pentru fiecare parte.
Sectiunea a 4 – a: Programul de studii universitare de doctorat
Art. 58.. (1) Programele de studii universitare de doctorat organizate de Scoala
doctorala sunt specifice domeniului de doctorat „Ordine Publica si Siguranta
Nationala”.
(2) Desfasurarea programului de studii universitare de doctorat este cuprinsa
între data înmatricularii la doctorat si data sustinerii publice a tezei de doctorat.
Art. 59.. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde parcurgerea de
catre studentul-doctorand a unui program de pregatire bazat pe studii universitare
avansate si a unui program individual de cercetare stiintifica.
Subsectiunea 4.1.: Programul de pregatire bazat pe studii universitare
avansate
Art. 60.. (1) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este
alcatuit din activitati desfasurate în formatiuni institutionalizate de studiu, prin
cursuri, seminare, laboratoare si altele.
(2) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie sa
afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul
individual de cercetare stiintifica.
(3) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este un
instrument pentru îmbogatirea cunostintelor studentului-doctorand si care îi serveste
acestuia pentru derularea în bune conditii a programului de cercetare stiintifica si
pentru dobândirea de competente avansate specifice ciclului de studii universitare de
doctorat.
Art. 61..(1) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este
planificat si organizat de Scoala doctorala. Conducatorul de doctorat stabileste
disciplinele de studiu din cadrul programului de pregatire bazat pe studii
universitare avansate.
(2) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este stabilit pe
baza propunerilor si cu acordul tuturor conducatorilor de doctorat astfel încât, sa fie
relevant pentru subiectul de cercetare al lucrarii de doctorat ales de fiecare studentdoctorand.
(3) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat
si prin participarea studentilor-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare
organizat de Scoala doctorala daca nu au mai parcurs aceste cursuri, fara ca
studentii-doctoranzi sa fie obligati sa sustina examenele de promovare din cadrul
acestui ciclu.
Art. 62.. (1) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate se
poate interfera cu programul de cercetare stiintifica, astfel încât durata cumulata a
programului bazat pe studii universitare avansate, stabilit de conducatorul de
doctorat, sa nu depaseasca 3 (trei) luni.
(2) Parcurgerea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate,
trebuie sa se înscrie în intervalul de timp al primului an de studii, cu conditia
îndeplinirii exigentelor referitoare la frecventa.
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Art. 63.. (1) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este
oferit doctoranzilor pe baza de planuri de învatamânt si fisele disciplinelor care
contin discipline astfel stabilite încât sa asigure obtinerea de catre doctoranzi a
competentelor profesionale si transversale specifice nivelului doctoral.
(2) Planurile de învatamânt se elaboreaza de Consiliul Scolii doctorale cu
consultarea conducatorilor de doctorat si se aproba de C.S.U.D.
(3) Fisele disciplinelor se elaboreaza de titularii de discipline, se aproba de
Consiliul Scolii doctorale si se centralizeaza de catre secretariatul Departamentului
de studii doctorale.
(4) Pentru a evidentia rezultatele învatarii, concomitent cu sistemul de
evaluare, planurile de învatamânt vor aplica Sistemul European de Credite
Transferabile. Numarul de credite la disciplinele de pregatire universitara avansata
prevazute în Planul de învatamânt este de minim 30 ECTS.
Art. 64.. (1) Parcurgerea programului de pregatire bazat pe studii universitare
avansate poate duce la acordarea unui numar de credite transferabile stabilit prin
planurile de învatamânt.
(2) Obtinerea creditelor este conditionata de promovarea examenelor la
disciplinele la care doctoranzii doresc sa obtina credite. Notele acordate reprezinta
exclusiv conditia necesara si suficienta pentru acordarea creditelor si nu au nici o
alta relevanta în evaluarea studentului-doctorand.
Art. 65.. (1) Creditele obtinute de studentul-doctorand într-un program de
master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat si/ori a unor
stagii de cercetare stiintifica, desfasurate în tara sau în strainatate, în universitati ori
în unitati de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu
cele dintr-un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate.
(2) Echivalarea este propusa de catre conducatorul de doctorat si se aproba de
catre Consiliul Scolii doctorale
Art. 66.. (1) Participarea la programul de pregatire bazat pe studii universitare
avansate care trebuie urmat de catre studentul-doctorand si alegerea disciplinelor de
studiu din cadrul acestuia sunt stabilite exclusiv si independent de catre
conducatorul de doctorat.
(3) Dupa alegerea disciplinelor se întocmeste un Proces – verbal conform
modelului din Anexa nr. 37.
(2) Îngradirea acestei optiuni a conducatorului de doctorat este interzisa.
Art. 67.. (1) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru
parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispozitie de
Scoala doctorala proprie sau de catre alte Scoli doctorale, daca acestea au un
curriculum de pregatire avansata corelat pe tema stabilita pentru cercetarea
stiintifica
(2) Îngradirea acestei optiuni proprii este interzisa.
Art. 68.. (1) Evaluarea studiului la disciplinele din programul de pregatire
bazat pe studii universitare avansate se face prin examene sau colocvii, în cadrul
sesiunii prevazute în planul de învatamânt.
(2) Evaluarile aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul
programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv
informativ, nu sunt obligatorii pentru studentii-doctoranzi si nu pot conditiona
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finantarea studentilor-doctoranzi ori parcursul acestora în cadrul programului de
studii.
Art. 69.. Scoala doctorala este obligata sa asigure accesul liber si neîngradit la
programul de pregatire avansata tuturor studentilor-doctoranzi din cadrul scolii
doctorale respective sau din cadrul altor Scoli doctorale.
Subsectiunea 4.2.: Programul individual de cercetare stiintifica
Art. 70.. Programul individual de cercetare stiintifica a studentului-doctorand
se desfasoara în cadrul Scolii doctorale sub conducerea conducatorului de doctorat
si începe de la finalizarea programului de pregatire bazat pe studii universitare
avansate pâna la sustinerea tezei de doctorat.
Art. 71.. Conducatorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul
stiintific al studentului-doctorand, fiind obligat sa ia toate masurile necesare pentru
a-i asigura acestuia conditiile, cunostintele si informatiile care sa maximizeze
sansele finalizarii programului de doctorat.
Art. 72.. (1) Programul de cercetare stiintifica presupune participarea
studentului-doctorand în proiectul de cercetare stiintific stabilit de catre
conducatorul de doctorat.
(2) Structura, continutul, organizarea si desfasurarea proiectului de cercetare
stiintifica al studentului-doctorand sunt stabilite de conducatorul de doctorat care
fixeaza si un orar cu parcursul stiintific coerent.
(3) Proiectul de cercetare stiintifica este modalitatea de atingere a obiectivului
de realizare a tezei de doctorat în etape de investigare, finalizate cu prezentari ale
unor referate de cercetare stiintifica, la solicitarea studentului-doctorand, cel putin 1
(unu) la 12 (douasprezece) luni si maxim 3 (trei) la 24 (douazecisipatru) de luni, în
fata comisiei de îndrumare si a conducatorului de doctorat.
(4) Structura proiectului de cercetare trebuie sa urmeze modelul prezentat în
Anexa nr. 50.
(5) Solicitarea studentului-doctorand de a sustine un referat de cercetare
stiintifica este materializata într-o cerere adresata conducatorului de doctorat.
(Anexa nr. 42).
(6) Prezentarea referatelor de cercetare stiintifica se sustin, de regula, la
sfârsitul semestrelor, moment în care conducatorul de doctorat si comisia de
îndrumare, în urma audierii si a raspunsurilor oferite, îndruma, corecteaza,
recomanda si sustine parcursul stiintific al studentului-doctorand.
(7) Studentul-doctorand este obligat sa sustina numarul referatelor de cercetare
stiintifica stabilite de conducatorul de doctorat prin programul de cercetare
stiintifica.
(8) Conducatorul de doctorat consulta comisia de îndrumare cu privire la data
si ora solicitate de studentul-doctorand, pentru a evita eventualele suprapuneri de
activitati ale acestora, dupa care aproba raportul studentului-doctorand, cu
precizarile necesare daca este cazul si îl preda la secretariatul Departamentului de
studii doctorale, pentru înregistrare si evidenta. Planificarea datelor de prezentare a
rapoartelor de cercetare stiintifica se pastreaza la conducatorul de doctorat pentru
doctoranzii proprii. Modelul referatului de cercetare stiintifica este prezentat în
Anexa nr. 45.
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Art. 73.. (1) Desfasurarea sustinerii referatului de cercetare stiintifica contine o
componenta de prezentare a rezultatelor cercetarii efectuate de studentul-doctorand
si o componenta de raspunsuri la întrebarile puse de comisie. Comisia face aprecieri
asupra nivelului cercetarii stiintifice desfasurate de studentul-doctorand si poate
recomanda studentului-doctorand intensificarea efortului de cercetare pe anumite
directii unde apreciaza ca este cazul, iar în situatia în care studentul-doctorand a
prezentat un referat de cercetare stiintifica neconcludent din punct de vedere
stiintific, comisia poate decide aprofundarea cercetarii stiintifice si repetarea
sustinerii acestuia.
(2) Sustinerea unui referat de cercetare stiintifica poate fi repetata de un numar
nelimitat de ori, pâna la acceptarea acestuia.
Art. 74.. (1) Pentru referatele de cercetare stiintifica acceptate de comisie se
întocmeste un proces-verbal (Anexa nr. 39), pe care conducatorul de doctorat îl
depune la secretariatul Departamentului de studii doctorale. Acest proces verbal
devine parte componenta a dosarului studentului-doctorand.
(2) Concluziile rezultate din cercetarea stiintifica, prezentate în referatele de
cercetare stiintifica acceptate, se publica obligatoriu, de studentul-doctorand, cu
avizul conducatorului de doctorat, sub forma de articole sau comunicari stiintifice în
cadrul unor sesiuni organizate de scoala doctorala sau de I.O.S.U.D. Aceste articole
sau comunicari se iau în calcul la îndeplinirea sarcinilor studentului-doctorand,
privind activitatea publicistica, stabilite prin programul de pregatire.
Art. 75.. Pentru referatele de cercetare stiintifica respinse de comisie si asupra
carora aceasta a decis repetarea sustinerii, se întocmeste o notificare (Anexa nr. 35)
care se depune, de asemenea, de catre conducatorul de doctorat, la secretariatul
Departamentului de studii doctorale, dar nu se iau în considerare la completarea
dosarului studentului-doctorand.
Art. 76.. (1) Activitatea publicistica a studentului-doctorand se ia în calcul
numai daca este concretizata sub forma de note critice, articole, studii sau participari
la manifestari stiintifice interne si internationale, materializate în volumele acestora.
(2) Studentii-doctoranzii au obligatia de a depune la dosarul de doctorat aflat la
secretariatul Departamentului de studii doctorale copii ale materialelor stiintifice
publicate.
Art. 77. Componenta de cercetare stiintifica a doctoratului se poate desfasura
în cadrul I.O.S.U.D., în cadrul institutelor de cercetare ale Academiei Române sau al
altor institute de cercetare din tara sau strainatate, partenere sau în consortiu cu
Academia de Politie
Sectiunea a 5 – a: Teza de doctorat
Art. 78. (1) Studiile universitare de doctorat se finalizeaza prin sustinerea în
sedinta publica a tezei de doctorat în fata comisiei de sustinere publica a tezei de
doctorat.
(2) Teza de doctorat reprezinta lucrarea stiintifica originala, elaborata de catre
un student-doctorand, sub îndrumarea unui conducator de doctorat, în cadrul
studiilor universitare de doctorat si conditia legala pentru obtinerea titlului de
doctor.
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Art. 79. (1) Continutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand
prin consultare cu conducatorul de doctorat si va respecta structura-cadru si
limitarile impuse de prezentul regulament.
(2) Teza de doctorat se elaboreaza conform cerintelor stabilite în Anexa nr. 33.
Art. 80. (1) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a
studentului-doctorand pâna în momentul finalizarii acesteia în vederea sustinerii
publice, cu conditia ca noul titlu sa fie corelat cu continutul tezei. Îndeplinirea
acestei conditii se constata de conducatorul de doctorat.
(2) Daca nu este îndeplinita aceasta conditie, conducatorul de doctorat
recomanda studentului-doctorand alegerea unui alt titlu, fara a impune acestuia o
anumita formulare.
(3) Daca studentul-doctorand îsi mentine pozitia, conducatorul de doctorat nu
îsi impune punctul de vedere, dar are dreptul de a nu-si da acordul pentru sustinerea
tezei.
(4) Modificarea de catre studentul-doctorand a titlului tezei de doctorat va fi
notificata printr-o cerere scrisa adresata directorului Departamentului de studii
doctorale. Cererea va fi avizata obligatoriu de catre conducatorul de doctorat,
Art. 81. (1) Teza de doctorat împreuna cu anexele acesteia sunt documente
publice si se redacteaza si în format digital. Teza de doctorat si anexele sale se
publica pe un site administrat de M.E.N., cu respectarea legislatiei în vigoare în
domeniul drepturilor de autor.
(2) Rezumatul tezei este publicat pe site-ul Academiei si poate fi consultat
public dupa emiterea dispozitiei de numire a comisiei de sustinere.
(3) Teza în format tiparit poate fi consultata la biblioteca Academiei cu cel
putin 20 (douazeci) de zile înainte de data fixata pentru sustinerea publica. Lucrarea
de doctorat ramâne document public la biblioteca Academiei;
(4) Daca studentul-doctorand nu opteaza pentru publicarea distincta a tezei sau
a unor capitole din aceasta, forma digitala a tezei este facuta publica si va putea fi
accesata liber pe platforma nationala dupa emiterea dispozitiei de acordare a titlului
de doctor; tezei i se va atribui o licenta de protectie a dreptului de autor.
(5) Daca studentul-doctorand opteaza pentru publicarea distincta a tezei de
doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeste un termen de gratie de
maximum 24 (douazecisipatru) de luni pentru realizarea acestei publicari; dupa
expirarea termenului de gratie, în cazul în care nu a fost primita la I.O.S.U.D. nicio
notificare cu privire la publicarea distincta a tezei, documentul în format digital
devine liber accesibil pe platforma nationala cu atribuirea unei licente de protectie a
dreptului de autor.
(6) Dupa publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligatia
de a notifica I.O.S.U.D. asupra acestui fapt si de a transmite indicatia bibliografica
si un link la publicatie, care vor fi facute apoi publice pe platforma nationala.
(7) Dupa acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 (treizeci) de
zile I.O.S.U.D. are obligatia transmiterii 1 (unu) exemplar tiparit al tezei de doctorat
la Biblioteca Nationala a României, unde poate fi accesat la cerere.
(8) Dosarul de doctorat se arhiveaza de catre I.O.S.U.D. cu regim permanent.
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Art. 82. (1) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat si îsi asuma
corectitudinea datelor si informatiilor prezentate în teza, precum si a opiniilor si
demonstratiilor exprimate în teza.
(2) Este interzisa orice forma de frauda intelectuala: plagiatul total sau partial,
si „fabricarea” rezultatelor cercetarilor.
(3) Teza de doctorat este o lucrare originala, fiind obligatorie mentionarea
sursei pentru orice material preluat.
(4) Studentul-doctorand este obligat sa prezinte la depunerea tezei de doctorat
o declaratie scrisa, pe propria raspundere, privind originalitatea continutului tezei de
doctorat, respectarea standardelor de calitate si etica profesionala (Anexa nr. 22).
(5) I.O.S.U.D. încurajeaza implementarea unei culturi a corectitudinii si
responsabilitatii în elaborarea lucrarilor si, concomitent, o monitorizeaza prin
implementarea unui program antiplagiat.
Art. 83. Conducatorul de doctorat raspunde, împreuna cu autorul tezei, de
respectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv de asigurarea
originalitatii continutului tezei.
Art. 84.. Pe întregul parcurs al elaborarii tezei, studentul-doctorand poate
consulta conducatorul de doctorat, iar conducatorul de doctorat are obligatia sa
raspunda solicitarilor acestuia. De asemenea, conducatorul de doctorat poate solicita
studentului-doctorand, ori de câte ori considera necesar, sa-i prezinte stadiul
elaborarii tezei, iar acesta este obligat sa prezinte cele solicitate.
Art. 85. (1) Conducatorul de doctorat are responsabilitatea de a-l informa pe
studentul-doctorand cu privire la etica stiintifica, profesionala si universitara si de a
verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor deontologice, atât pe
parcursul realizarii cercetarii de doctorat cât si la redactarea tezei de doctorat.
(2) Dosarul final de doctorat care contine cel putin elementele prevazute în
Anexa nr. 19, se arhiveaza de catre I.O.S.U.D. cu regim permanent.
Art. 86. (1) Protectia drepturilor de proprietate intelectuala asupra tezei de
doctorat se asigura în conformitate cu prevederile legii.
(2) Valorificarea dreptului de autor în cadrul programului de studii universitare
de doctorat se realizeaza în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniu.
Art. 87. Cheltuielile legate de redactarea si multiplicarea tezei de doctorat si a
rezumatului acesteia, în vederea sustinerii publice, se suporta de catre studentuldoctorand.
Art. 88. (1) Sustinerea publica poate avea loc numai dupa parcurgerea etapelor
prevazute în Codul studiilor universitare de doctorat.
(2) Pentru obtinerea avizului de sustinere a tezei de doctorat se vor desfasura
urmatoarele activitati:
a) studentul-doctorand înainteaza la scoala doctorala o cerere avizata de
conducatorul de doctorat privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de catre
comisia de îndrumare, în vederea presustinerii (Anexa nr. 14);
b) secretariatul Departamentului de studii doctorale înregistreaza cererea
si o depune la dosarul de doctorat. Cu aceasta ocazie studentul-doctorand preda teza
în format electronic si dupa caz, în format printat la secretariatul Departamentului de
studii doctorale iar personalul acestuia întocmeste si înregistreaza o nota de primire,
care va fi depusa la dosarul de doctorat (Anexa nr. 34);
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c) scoala doctorala realizeaza analiza de similitudini (în termen de maxim
30 de zile calendaristice de la primire), utilizând un program recunoscut de
C.N.A.T.D.C.U. (scoala doctorala poate solicita, suplimentar, utilizarea unui
program dezvoltat la nivel national privind existenta de similitudini).
Raportul/rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat;
d) scoala doctorala trimite rapoartele de similitudini conducatorului de
doctorat si studentului-doctorand. Conducatorul de doctorat analizeaza rapoartele de
similitudine si decide daca teza trebuie corectata/modificata sau poate fi prezentata
în aceeasi forma comisiei de îndrumare.
e) teza de doctorat este prezentata în fata comisiei de îndrumare, prilej cu
care conducatorul de doctorat, împreuna cu comisia de îndrumare, se pronunta
asupra continutului stiintific al tezei si asupra respectarii regulilor de deontologie în
cercetarea stiintifica. Dupa aceasta presustinere, care poate fi publica, conducatorul
de doctorat si comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei si
organizarii sustinerii publice; referatul de acceptare al conducatorului de doctorat si
acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat, sub
forma avizului privind sustinerea tezei de doctorat, conform modelului prezentat în
Anexa nr. 7. Avizul se depune la secretariatul Departamentului de studii doctorale
prin grija conducatorului de doctorat;
f) în cazul identificarii unor încalcari ale bunei conduite în cercetare,
inclusiv plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de
rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, precum si caracterul irelevant si
nivelul stiintific scazut al continutului tezei, în cadrul evaluarii acesteia de catre
comisia de îndrumare, avizul de sustinere publica nu se obtine. Daca nu se obtine
avizul de sustinere publica, teza se reface si se prezinta la o noua evaluare în
vederea obtinerii acestuia.
Art. 89. (1) Dupa obtinerea avizului privind sustinerea tezei de doctorat, se
trece la etapa organizarii sustinerii acesteia, prin desfasurarea urmatoarelor
activitati:
a) în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data obtinerii avizului
privind sustinerea tezei de doctorat, studentul-doctorand efectueaza eventualele
corecturi recomandate de comisia de îndrumare;
b) în acelasi interval de timp studentul-doctorand depune în mod oficial la
secretariatul Departamentului de studii doctorale urmatoarele:
* teza de doctorat în format letric (5 exemplare) si în format
electronic;
* rezumatul tezei de doctorat (doar în format electronic în limba
româna si în limba engleza),
* CV-ul studentului-doctorand;
* lista lucrarilor publicate si continutul scanat al acestora;
* declaratia privind optiunea personala referitoare la publicarea tezei
de doctorat (Anexa nr. 21);
* traducerea autorizata a titlului tezei de doctorat în limba engleza.
c) secretariatul Departamentului de studii doctorale certifica îndeplinirea
de catre studentul-doctorand a tuturor obligatiilor din cadrul programului de studii
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universitare de doctorat, printr-un referat conform modelului prezentat în Anexa nr.
47.
În acelasi interval de timp studentul-doctorand achita taxele de studii aferente
perioadei de la ultima achitare a taxelor de studii pâna la data de sustinere a tezei,
inclusiv taxa de sustinere a tezei, astfel încât sa fie acoperita plata taxelor pentru
întreaga perioada de efectuare a studiilor si depune la secretariatul Departamentului
de studii doctorale 1 (unu) exemplar original al chitantelor, care se vor anexa la
raportul de aprobare a sustinerii publice a tezei de doctorat;
d) cererea pentru fixarea datei de sustinere publica a tezei de doctorat,
avizata de conducatorul de doctorat si de presedintele comisiei de sustinere, se
depune la secretariatul Departamentului de studii doctorale cu minimum 20
(douazeci) de zile calendaristice înainte de data propusa pentru sustinere;
e) în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data obtinerii avizului
privind sustinerea tezei de doctorat, conducatorul de doctorat desfasoara
urmatoarele activitati:
* întocmeste raportul adresat rectorului, prin care solicita aprobarea
de sustinere publica a tezei de doctorat (inclusiv data de desfasurare a sustinerii
publice), conform modelului prezentat în Anexa nr. 43;
* obtine aprobarea Consiliului Scolii doctorale cu privire la
componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat (Anexa nr. 44);
* furnizeaza secretariatului Departamentului de studii doctorale CVurile membrilor comisiei de sustinere;
* întocmeste referatul de evaluare a tezei.
f) secretariatului Departamentului de studii doctorale prezinta rectorului
urmatoarele:
* raportul prin care se solicita aprobarea de sustinere publica a tezei,
semnat si de catre presedintele propus al comisiei de sustinere;
* raportul pentru aprobarea comisiei de doctorat;
* un exemplar al tezei de doctorat;
* avizul privind sustinerea tezei de doctorat;
* referatul conducatorului de doctorat;
* copiile chitantelor de achitare a studiilor.
Raportul pentru aprobarea sustinerii publice a tezei de doctorat se prezinta
rectorului cu cel putin 60 (saizeci) de zile înainte de sustinerea tezei.
g) Comisia de doctorat este propusa de conducatorul de doctorat si
aprobata de Consiliul Scolii doctorale. Comisia de doctorat este alcatuita din cel
putin 5 (cinci) membri: presedintele, ca reprezentant al I.O.S.U.D., conducatorul de
doctorat si cel putin 3 (trei) referenti oficiali, din tara sau din strainatate, specialisti
în domeniul în care a fost elaborata teza de doctorat si din care cel putin 2 (doi) îsi
desfasoara activitatea în afara I.O.S.U.D. - Academia de Politie „Alexandru Ioan
Cuza”. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor si au cel putin functia
didactica de conferentiar universitar sau de cercetator stiintific gradul II ori au
calitatea de conducator de doctorat, în tara sau în strainatate. Dupa aprobare,
comisia de doctorat se numeste prin decizie a rectorului (Anexa nr. 20);
h) în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la momentul aprobarii
raportului de sustinere publica a tezei de doctorat, rectorul Academiei emite
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dispozitia privind componenta comisiei de doctorat. Exemplarele tezei de doctorat
se distribuie de catre secretariatul Departamentului de studii doctorale referentilor
oficiali din M.A.I., M.Ap.N., S.R.I. sau S.P.P. si de catre conducatorii de doctorat,
referentilor oficiali din mediul civil (Anexa nr. 5), specificându-se data la care
urmeaza sa aiba loc sustinerea publica a tezei de doctorat si termenul pâna la care sa
fie trimise referatele de apreciere asupra tezei la secretariatul Departamentului de
studii doctorale, astfel încât sa li se asigure referentilor o perioada de maximum 30
(treizeci) de zile de analiza a tezei, redactare a raportului de evaluare a tezei de
doctorat (Anexa nr. 48) si trimitere a acestuia în 2 (doua) exemplare împreuna cu
teza. O data cu referatul de analiza, referentul oficial va depune si o adeverinta din
care sa reiasa, în mod explicit, gradul sau didactic sau de cercetare si transa de
vechime în învatamânt sau cercetare, precum si o copie a cartii sale de identitate,
respectiv a pasaportului, daca este cazul;
i) dupa primirea tuturor referatelor, secretariatul Departamentului de studii
doctorale prezinta presedintelui comisiei de doctorat 1 (unu) exemplar al tezei de
doctorat si rapoartele membrilor comisiei în vederea elaborarii referatului final de
sustinere a tezei (Anexa nr. 46). Daca cel putin 1 (unu) raport nu este favorabil
sustinerii tezei si acordarii titlului de doctor, presedintele comisiei consemneaza
acest aspect în referatul final, propune rectorului refacerea tezei si reluarea
procedurilor de evaluare a acesteia, precum si replanificarea sustinerii tezei, dupa
caz;
j) în cazul în care unul dintre referentii oficiali din comisia de doctorat
devine indisponibil cu cel putin 10 (zece) zile înainte de sustinerea tezei, el poate fi
schimbat la propunerea conducatorului de doctorat. Noul referent oficial desfasoara
aceleasi activitati pentru evaluarea tezei ca si cum ar fi fost numit în termenul legal;
k) daca unul dintre referentii oficiali nu poate fi prezent la sustinerea tezei,
înstiinteaza despre acest lucru conducerea Academiei cu cel putin 24
(douazecisipatru) de ore înainte de ora sustinerii si prezinta în plic votul privind
acordarea titlului de doctor. Conducerea Academiei înmâneaza plicul, sigilat,
presedintelui comisiei de doctorat. Acesta va deschide plicul, în cadrul sustinerii
publice a tezei de doctorat, dupa exprimarea concluziilor referentilor oficiali
prezenti si va citi cu voce tare votul acordat. Votul în plic se introduce în dosarul
studentului-doctorand, anexat la procesul verbal;
l) daca un referent oficial, din motive intempestive, nu poate participa la
sustinerea tezei si nu a avut posibilitatea sa-si transmita votul în plic, se iau în calcul
voturile membrilor prezenti ai comisiei, iar în procesul verbal al comisiei se
consemneaza „ABSENT” si, daca este posibil, motivul absentei, dar nu se afecteaza
ora sustinerii tezei;
m) în cazul doctoratului în cotutela, comisia pentru sustinerea publica a
tezei de doctorat cuprinde reprezentanti ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat
poate fi completata cu 1-2 referenti provenind din alte I.O.S.U.D., la propunerea
conducatorilor de doctorat. Presedintele comisiei este un reprezentant al I.O.S.U.D.
care organizeaza sustinerea publica a tezei de doctorat.
(2) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limba de circulatie internationala,
cu aprobarea Senatului universitar, sustinerea publica se poate face în respectiva
limba.
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Art. 90. (1) Secretariatul Departamentului de studii doctorale introduce 2
(doua) exemplare tiparite ale tezei de doctorat în biblioteca Academiei, cu cel putin
20 (douazeci) de zile calendaristice înainte de data propusa pentru sustinere, pentru
consultarea la cerere, a continutului (se înregistreaza dovada, conform Anexei nr.
23.
(2) Secretariatul Departamentului de studii doctorale întocmeste si afiseaza
anuntul pentru sustinerea publica cu cel putin 20 (douazeci) de zile calendaristice
înainte de data propusa pentru sustinere. (Anexa nr. 6). Acesta va include în mod
obligatoriu:
a) data, locatia si ora de sustinere;
b) conducatorul sau conducatorii de doctorat;
c) locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tiparit.
(3) Prin grija secretariatului Departamentului de studii doctorale sunt afisate pe
site-ul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”:
a) anuntul sustinerii publice;
b) rezumatul tezei în format electronic;
c) CV-ul studentului-doctorand;
d) CV-urile membrilor comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat
sau link-uri catre acestea.
Art. 91. (1) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc numai dupa evaluarea
sa de catre toti membrii comisiei de doctorat si în prezenta a cel putin 4 (patru)
dintre acestia, cu participarea obligatorie a presedintelui comisiei si a conducatorului
de doctorat.
(2) Sustinerea publica a tezei de doctorat consta în:
a) prezentarea, de catre studentul-doctorand, a principalelor elemente de
noutate si originalitate din continutul tezei;
b) prezentarea, de catre referentii oficiali, a concluziilor privind valoarea
continutului stiintific al tezei;
c) o sesiune destinata întrebarilor din partea membrilor comisiei de
doctorat si/sau a publicului si raspunsurilor formulate de catre studentul –doctorand.
(3) O persoana din cadrul secretariatului Departamentului de studii doctorale va
nota/înregistra întrebarile si raspunsurile la acestea si va întocmi o anexa, care va fi
atasata procesului verbal al sustinerii publice a tezei de doctorat.
Art. 92. Este interzisa oferirea de catre studentul-doctorand a unor cadouri sau
altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca
studentul-doctorand sa contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasarii
unor membri ai comisiei de doctorat sau organizarii sustinerii publice a tezei de
doctorat.
Art. 93. (1) Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat si a referatelor
întocmite de catre referentii oficiali, comisia de doctorat evalueaza si delibereaza
asupra calificativului pe care urmeaza sa îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele
care pot fi atribuite sunt:
a) „Excelent”;
b) „Foarte bine”;
c) „Bine”;
d) „Satisfacator”;
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e) „Nesatisfacator”.
(2) Daca studentul-doctorand a îndeplinit toate cerintele prevazute în
programul de cercetare stiintifica si aprecierile asupra tezei de doctorat permit
atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfacator”,
comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor.
(3) Propunerea se înainteaza C.N.A.T.D.C.U., spre validare. C.N.A.T.D.C..U,
în urma evaluarii dosarului, propune ministrului educatiei nationale si cercetarii
stiintifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfacator”, comisia de doctorat
precizeaza elementele de continut care urmeaza sa fie refacute sau completate în
teza de doctorat si solicita o noua sustinere publica a tezei.
(5) A doua sustinere publica a tezei are loc în fata aceleiasi comisii de doctorat
ca si în cazul primei sustineri. În cazul în care si la a doua sustinere publica se
obtine calificativul „Nesatisfacator”, titlul de doctor nu se acorda, iar studentuldoctorand este exmatriculat.
Art. 94. (1) Rezultatele deliberarii sunt consemnate în procesul-verbal al
sustinerii publice a tezei de doctorat (Anexa nr. 40), care cuprinde în anexa,
sesiunea de întrebari si raspunsuri (Anexa nr. 49).
(2) Hotarârea comisiei de doctorat de a se conferi titlul de doctor se prezinta
rectorului, anexata la propunerea de doctorat, în vederea aprobarii.
(3) Dupa aprobarea acestor documente, în cazul în care hotarârea contine
propunerea de acordare a titlului stiintific de doctor, dosarul de doctorat (Anexa nr.
41) si un exemplar al tezei de doctorat se trimit prin grija secretariatului
Departamentului de studii doctorale, în format electronic sau letric, la M.E.N. în
vederea validarii de catre C.N.A.T.D.C.U. si propunerii de atribuire a titlului
stiintific de doctor.
(4) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifica în cadrul
evaluarii tezei, atât anterior sustinerii publice, cât si în cadrul acesteia, abateri grave
de la buna conduita în cercetarea stiintifica si activitatea universitara, inclusiv
plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de rezultate ori
înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat sa
ia urmatoarele masuri:
a) sa sesizeze comisia de etica a Academiei în care este înmatriculat
studentul-doctorand si comisia de etica a institutiei la care este angajat conducatorul
de doctorat, dupa caz, pentru analiza si solutionarea problemei respective, inclusiv
prin exmatricularea studentului-doctorand;
b) sa notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat si sa
propuna acordarea calificativului „Nesatisfacator”.
Art. 95. (1) În cazul în care Scoala doctorala este înstiintata de I.O.S.U.D. –
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” ca C.N.A.T.D.C.U. a invalidat
argumentat teza de doctorat, ia nota de continutul motivatiei scrise de invalidare si o
aduce la cunostinta conducatorului de doctorat în vederea luarii unei decizii,
împreuna cu studentul-doctorand privind refacerea tezei.
(2) În cazul optiunii pentru refacere, teza nu se mai sustine ci se retransmite,
refacuta, la C.N.A.T.D.C.U. în termen de 1 (unu) an de la data invalidarii.
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(3) Studentul-doctorand care parcurge studiile în sistem cu taxa, va achita
taxele de studii aferente perioadei de refacere a tezei. Taxa se achita cu ocazia
trimiterii tezei refacute la C.N.A.T.D.C.U.
Art. 96. (1) Teza de doctorat, retransmisa catre C.N.A.T.D.C.U., trebuie sa
includa rapoarte favorabile din partea conducatorului de doctorat si a membrilor
comisiei de doctorat, pentru versiunea revazuta. Referentii oficiali sunt platiti,
pentru studierea tezei refacute si elaborarea noilor rapoarte de evaluare, din taxa
achitata de studentul-doctorand.
(2) Daca teza de doctorat se invalideaza si la a doua prezentare la
C.N.A.T.D.C.U., titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi
exmatriculat.
(3) În cazul în care membrii C.N.A.T.D.C.U. din cadrul unei comisii de
evaluare a unei teze de doctorat constata nerespectarea standardelor de etica
profesionala, inclusiv existenta plagiatului, în cadrul tezei si/sau al activitatilor care
au dus la realizarea acesteia, acestia invalideaza teza de doctorat, comunica aceste
constatari celorlalti membri ai comisiei de evaluare si sesizeaza Consiliul general al
C.N.A.T.D.C.U. pentru analiza responsabilitatii conducatorului de doctorat sau a
scolii doctorale si pentru aplicarea prevederilor legale.
Art. 97. (1) Consiliul general al C.N.A.D.T.C..U solicita Academiei de Politie
punctul de vedere care trebuie formulat în termen de maximum 30 (treizeci) de zile
de la primirea solicitarii, astfel:
a) în cazul în care solicitarea se refera la încalcarea standardelor de etica
profesionala, inclusiv la existenta plagiatului, aceasta va fi solutionata de catre
comisia de etica a Academiei;
b) în cazul în care solicitarea se refera la standardele de calitate ale tezei,
aceasta va fi solutionata de catre Comisia de Etica a Academiei.
(2) În situatia în care I.O.S.U.D. – Academia de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” confirma încalcarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, va
transmite C.N.A.T.D.C.U. decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnata
de rector, avizata din punct de vedere juridic de Academie.
Art. 98. Dupa sustinerea tezei de doctorat, Scoala doctorala elibereaza o
adeverinta care atesta perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile
universitare de doctorat, indiferent daca acestea au fost promovate sau nu.
Art. 99. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educatiei nationale
dupa validarea tezei de doctorat de catre C.N.A.T.D.C.U.
Art. 100. În functie de precizarile M.E.N. teza de doctorat si anexele sale sunt
transmise, în format electronic de catre secretariatul Departamentului de studii
doctorale la M.E.N., în vederea arhivarii pe un site special destinat.
Sectiunea a 6 – a: Finalizarea studiilor
Art. 101. (1) În urma finalizarii studiilor universitare de doctorat, Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza” , în calitate de I.O.S.U.D., confera diploma si titlul
de doctor în stiinte, corespunzându-i acronimul „Dr.”, pe baza ordinului ministrului
educatiei nationale prin care se atribuie titlul stiintific de doctor.
(2) În diploma care certifica obtinerea si detinerea titlului de doctor se
mentioneaza, în mod expres, domeniul „Ordine publica si siguranta nationala”.
36

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obtinut de studentuldoctorand, respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfacator”. De
asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie si o mentiune în limba latina, dupa
cum urmeaza:
a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie mentiunea „Summa cum
laude”;
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie mentiunea „Magna cum
laude”;
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie mentiunea „Cum laude”.
Art. 102. Diploma de doctor se redacteaza în limba româna si engleza si se
elibereaza de Biroul acte studii al Academiei, dupa emiterea ordinului ministrului
educatiei nationale. Pentru completarea anexei la diploma, traducerea autorizata în
limba engleza a titlului tezei de doctorat este responsabilitatea conducatorului de
doctorat si a studentului-doctorand.
Art. 103. (1) Acordarea titlului de doctor se aduce la cunostinta publicului si a
comunitatii universitare, de catre secretariatul departamentului de studii doctorale,
prin publicare pe site-ul Academiei si prin afisare la sediul institutiei. Calitatea de
student-doctorand înceteaza la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispozitiei
rectorului Academiei de exmatriculare/aprobarea retragerii de la studii.
(2) Înmânarea diplomei de doctor de catre conducerea I.O.S.U.D. poate fi
facuta în cadrul unei ceremonii publice.
Art. 104. Dupa acordarea titlului stiintific de doctor, în termen de maximum 30
(treizeci) de zile, Scoala doctorala trimite un exemplar al tezei de doctorat la
Biblioteca Nationala a României. Doua exemplare ale tezei de doctorat se vor pastra
în biblioteca Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.
CAPITOLUL VII: ASIGURAREA CALITATII STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 105. (1) În Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” studiile
universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare interna si externa a
calitatii stabilite pe baza bunelor practici europene.
(2) Principalii responsabili pentru asigurarea calitatii doctoratului în Academia
de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt organele cu atributii pe linia organizarii si
desfasurarii doctoratului, conducatorul de doctorat si studentul-doctorand.
(3) Structurile din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” cu atributii pe
linia asigurarii calitatii doctoratului sunt Senatul, C.S.U.D. si Consiliul Scolii
doctorale.
(4) Asigurarea calitatii doctoratului în Academia de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” îmbraca aspecte manageriale, didactice, administrative si specifice resurselor
umane.
Art. 106. Calitatea studiilor universitare de doctorat în Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza” se asigura prin masuri care vizeaza procesul de selectie a
candidatilor, organizarea si desfasurarea procesului didactic si evaluarea în
programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate si organizarea si
desfasurarea cercetarii stiintifice în programul individual de cercetare stiintifica.
Standardele de calitate în domeniul doctoratului în Academia de Politie „Alexandru
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Ioan Cuza” sunt cele precizate în Sistemul de asigurare a calitatii în Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza”.
Art. 107. În cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica
profesionala în domeniul studiilor universitare de doctorat M.E.N. poate hotarî
retragerea calitatii de conducator de doctorat si/sau retragerea titlului de doctor.
Art. 108. Exmatricularea studentilor-doctoranzi pentru neîndeplinirea
obligatiilor prevazute în contractul de studii universitare de doctorat se face la
propunerea conducatorului de doctorat, conform prevederilor prezentului
regulament. Decizia de exmatriculare este emisa în termen de 5 (cinci) zile de la
aprobarea Consiliului Scolii doctorale si este adusa la cunostinta studentuluidoctorand.
Art. 109. (1) Scoala doctorala organizeaza evaluari interne periodice o data la
doi ani.
(2) În cadrul evaluarii interne se masoara si se apreciaza:
a)
performantele
stiintifice
si
gradul
de
recunoastere
nationala/internationala ale conducatorilor de doctorat;
a.1) nivelul, volumul si valoarea activitatilor stiintifice desfasurate de
conducatorii de doctorat, valorile minime acceptate la nivelul Scolii doctorale fiind:
a1.1) publicarea în ultimii doi ani a patru articole/comunicari
stiintifice, în buletinele/revistele/volumele manifestarilor stiintifice aparute la
editurile cu prestigiu recunoscut, din domeniul „Ordine Publica si Siguranta
Nationala”;
a.1.2) publicarea în ultimii doi ani, în calitate de unic autor a
unei carti/monografii/manual de specialitate/exercitiu/studiu de specialitate/curs
universitar, sau în calitate de coautor, a cel putin doua carti/monografii/manuale de
specialitate/exercitii/cursuri universitare/studii de specialitate la editurile cu
prestigiu recunoscut, din domeniul „Ordine Publica si Siguranta Nationala”. În
locul celor 4 articole/comunicari stiintifice de la subpunctul a1.1) se poate lua în
considerare o alta carte/monografie/manual/exercitiu/studiu de specialitate/curs
universitar, publicata în calitate de autor sau coautor la editurile cu prestigiu
recunoscut, din domeniul „Ordine Publica si Siguranta Nationala”;
a.2) gradul de implicare în activitatea de îndrumare a doctoranzilor;
calitatea recomandarilor facute doctoranzilor; profesionalismul si exigenta cu care
monitorizeaza, organizeaza si evalueaza activitatea doctoranzilor aflati la îndrumare;
a.3) nivelul de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin prezentul
regulament.
b) performantele studentilor-doctoranzi;
b.1) valoarea stiintifica a articolelor, comunicarilor stiintifice si
rapoartelor de cercetare stiintifica stabilite prin programul de pregatire;
b.2) respectarea exigentelor Scolii doctorale privind frecventa la
programul pregatire bazat pe studii universitare avansate si pe parcursul
programului de cercetare stiintifica;
c) calitatea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate,
oferit studentilor-doctoranzi:
c.1) relevanta disciplinelor din planurile de învatamânt pentru
domeniul de doctorat;
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c.2) masura în care disciplinele de studiu participa la obtinerea, de
catre doctoranzi, a competentelor profesionale specifice domeniului si a
competentelor transversale, proiectate;
d) baza materiala a învatamântului, folosita de scoala doctorala (spatii de
învatamânt; laboratoare; biblioteca; spatii de cazare; club; cantina; baza sportiva);
e) viabilitatea structurii organizatorice a Scolii doctorale.
f) eficienta relatiilor pe orizontala si pe verticala ale Scolii doctorale în
cadrul IOSUD.
g) gradul de satisfactie al absolventilor Scolii doctorale si a angajatorilor
acestora.
(3) Evaluarea conducatorilor de doctorat se efectueaza pe baza autoevaluarii
prezentate de fiecare conducator de doctorat (Anexa nr. 29), a evaluarii
conducatorilor de doctorat de catre studentii-doctoranzi (Anexa nr. 15) si a evaluarii
de catre conducerea Scolii doctorale (Anexa nr. 30).
(4) Evaluarea studentilor doctoranzi se efectueaza pe baza autoevaluarii
prezentate de studentii-doctoranzi, consemnate în fisa de autoevaluare (Anexa nr.
31), aprecierilor conducatorilor de doctorat, consemnate în fisa de apreciere (Anexa
nr. 32) si a evidentelor Scolii doctorale.
(5) Evaluarea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate,
oferit studentilor-doctoranzi se efectueaza pe baza rezultatelor evaluarii
conducatorilor de doctorat si studentilor doctoranzi.
(6) Baza materiala a învatamântului se evalueaza de catre Consiliul Scolii
doctorale pe baza aprecierilor facute de conducatorii de doctorat, cadrele didactice
participante la cursurile Scolii doctorale, studentilor-doctoranzi si a datelor statistice
puse la dispozitie de secretariatul Departamentului de studii doctorale.
(7) Viabilitatea structurii organizatorice a Scolii doctorale si eficienta relatiilor
pe orizontala si pe verticala ale Scolii doctorale în cadrul I.O.S.U.D. sunt de
competenta directorului Scolii doctorale.
(9) Autoevaluarea periodica a Scolii doctorale se materializeaza într-un raport
de autoevaluare, elaborat de directorul Scolii doctorale si se prezinta C.S.U.D.
pentru aprobare, cu avizul Consiliului Scolii doctorale.
Art. 110. (1) Scoala doctorala se supune evaluarii externe periodice, la
intervale de 5 (cinci) ani.
(2) Evaluarea externa se realizeaza pe baza performantei Scolii doctorale si a
capacitatii institutionale a I.O.S.U.D.
(3) Evaluarea externa a Scolii doctorale se face de catre Agentia Româna de
Asigurare a Calitatii Învatamântului Superior (A.R.A.C.I.S.), sau de catre o alta
agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, pe baza rapoartelor
Consiliului National al Cercetarii Stiintifice (C.N.C.S.), referitoare la calitatea
cercetarii si a rapoartelor Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) referitoare la calitatea resurselor
umane.
(4) Daca Scoala doctorala si-a pierdut acreditarea nu mai poate înmatricula noi
studenti-doctoranzi.

39

(5) Studentii-doctoranzi aflati în derularea programului de doctorat în cadrul
Scolii doctorale care si-a pierdut acreditarea îsi continua studiile conform
contractului si programului de studii pâna la finalizarea acestora.
Art. 111. În Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” în domeniul
organizarii si desfasurarii doctoratului sunt instituite urmatoarele standarde de etica
profesionala:
a) studentii-doctoranzi si conducatorii de doctorat sunt protejati fata de
cenzura, manipulari, persecutii în conditiile respectarii standardelor stiintifice si a
responsabilitatilor profesionale, conform legii;
b) studentii-doctoranzi si conducatorii de doctorat trebuie sa evite lezarea
libertatii celorlalti; este încurajata abordarea critica, parteneriatul intelectual si
cooperarea, indiferent de opiniile politice, de credinta religioasa, de nationalitate sau
orientare sexuala;
c) studentii-doctoranzi si conducatorii de doctorat pot lua si aplica decizii
în privinta propriei cariere academice si profesionale;
d) studentii-doctoranzi si conducatorii de doctorat vor fi tratati drept,
corect si echitabil; nu sunt permise discriminarea sau exploatarea, indiferent ca
acestea sunt directe sau indirecte si nu sunt admise conflictele de interese, formele
de coruptie, favoritism si nepotism;
e) recunoasterea, cultivarea si stimularea meritelor personale, a
creativitatii si talentului, a eficientei si performantei;
f) actiunea împotriva imposturii, amatorismului, superficialitatii,
dezinteresului si plafonarii;
g) dreptul la proprietate intelectuala; toti cei care au participat la diferite
stadii ale cercetarii ale carei rezultate devin publice trebuie mentionati, în spiritul
onestitatii profesionale, al recunoasterii si recunostintei;
h) este interzisa orice forma de frauda intelectuala: plagiatul, copiatul în
cadrul examenelor sau concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetarilor,
substituirea lucrarilor, preluarea lucrarilor de la colegi sau profesori, ca si tentativele
de corupere spre frauda;
i) sunt interzise ascunderea, falsificarea sau denaturarea informatiilor la
care au dreptul membrii sai si publicul larg;
j) se garanteaza dreptul de a critica public, întemeiat si argumentat
încalcarile standardelor profesionale si de calitate; nu sunt permise: dezinformarea,
calomnierea, denigrarea publica a programelor si persoanelor din universitate de
catre membrii propriei comunitati universitare;
k) se considera dezirabile bunavointa si grija, dar se descurajeaza
comportamentele care denota invidie, cinism, vanitate, lipsa de condescendenta si
dezinteres.
Art. 112. Frauda intelectuala duce la pierderea calitatii de autor al lucrarii si
masuri disciplinare care pot ajunge la exmatricularea studentului-doctorand.
Art. 113. (1) Scoala doctorala poate fi lichidata prin decizie a C.S.U.D., iar
I.O.S.U.D. este obligata sa informeze M.E.N. despre procesul si rezultatul lichidarii.
(2) Lichidarea Scolii doctorale este posibila numai dupa ce toti studentiidoctoranzi din cadrul Scolii doctorale si-au finalizat programul doctoral sau au fost
exmatriculati din motive care nu au legatura cu lichidarea.
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CAPITOLUL VIII: DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 114. (1) Pentru studentii-doctoranzi din afara Academiei, Secretariatul
Departamentului de Studii Doctorale va întocmi permise de acces în Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza”. Acestea se vizeaza anual cu ocazia prezentarii la
prima activitate din anul urmator. Permisul de acces se preda la data sustinerii tezei.
(2) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale va întocmi anual, la data
înmatricularii noilor studenti-doctoranzi, tabelul cu studentii doctoranzi
înmatriculati la studiile universitare de doctorat. Dupa aprobarea tabelului de catre
directorul Scolii doctorale acesta va fi pus la dispozitia bibliotecii Academiei în
vederea acordarii accesului la baza materiala a bibliotecii universitare.
(3) Pentru a le fi asigurat accesul la documente clasificate studentii-doctoranzi
trebuie sa prezinte la Structura de securitate o copie dupa certificatul/autorizatia de
acces la informatii clasificate.
Art. 115. (1) Revizuirea prezentului regulament se va face în conditiile
modificarii cadrului legislativ actual, prin hotarârea C.S.U.D.
(2) Anexele fac parte din prezentul regulament.
(3) Prezentul regulament se aplica începând cu data de ..................
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Astazi, 26 ianuarie 2017, Regulamentul Scolii Doctorale „Ordine Publica Si
Siguranta Nationala” s-a avizat prin vot universal, direct, secret si egal al majoritatii
absolute a conducatorilor de doctorat.

Aprobat de C.S.U.D. în sedinta din data de 15.03.2017

Regulamentul Scolii doctorale a fost elaborat de membrii CONSILIULUI SCOLII
DOCTORALE:
Comisar sef de politie prof.univ.dr. Cezar PETA
Comisar sef de politie prof.univ.dr. George – Marius TICAL
Comisar sef de politie prof.univ.dr. Claudiu TUPULAN
Comisar sef de politie prof.univ.dr. Stefan PRUNA
Comisar sef de politie prof.univ.dr. Dan CAVAROPOL
Comisar sef de politie prof.univ.dr. Gheorghe POPESCU
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