
  Procedură 

privind selecţia de noi conducători de doctorat 

    în cadrul Şcolii doctorale a UNATC 

 

 

1. În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei nr 1 din 2011, Codului pentru studii 

universitare de doctorat nr.681-29.06.2011, Regulamentului de funcţionarea al 

CNATDCU, nr. 691-13.2011, cu prevederile regulamentelor interne de functionare ale 

UNATC „I.L.Caragiale”, se adoptă de către CSUD Procedura privind selecţia de noi 

conducători de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a UNATC.  

 

2. Odată cu derularea procesului legal de legitimare pentru titlul universitar de 

conducător de doctorat trebuie create de către CSUD proceduri de selecţie de noi 

conducători de doctorat. 

 

3. Pentru selecţia de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolii doctorale din cadrul 

UNATC este necesară rezoluţia CSUD privitoare la oportunitatea de a mări numărul 

conducătorilor de doctorat pe domeniile doctorale de referinţă, respectiv Teatru şi Artele 

Spectacolului şi Cinematografie şi Media. În caz că nu este adoptată o astfel de rezoluţie 

nu se declanşează prezenta procedură.  

 

4. Rezoluţia CSUD trebuie validată de către Senatul UNATC. 

 

5. Rezoluţia CSUD şi decizia Senatului UNATC privitoare la selecţia de noi conducători 

de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a UNATC trebuie afişată public şi postată pe site-ul 

UNATC. 

 

6. După afişarea publică a rezoluţiei CSUD, validate de către Senatul UNATC,  pot fi 

înregistrate la Secretariatul general al UNATC cereri de selecţie pentru noi conducătroi 

de doctorat în cadrul Şcolii doctorale din UNATC. 

 

7. Cererile trebuie să fie însoţite de către Ordinul ministrului de resort care atestă 

obţinerea abilitării conform prevederilor legale existente. 

 

8. Pot să se înscrie pentru selecţia de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolii 

doctorale din UNATC, atât conducătorii de doctorat abilitaţi care au urmat procedura de 

abilitare în mod individual cât şi conducătorii de doctorat abilitaţi la iniţiativa UNATC.  

 

9. CSUD numeşte o comisie formată din trei profesori conducători de doctorat din Cadrul 

Şcolii doctorale a UNATC care trebuie să redacteze căte un referat privind oportunitatea 

ca solicitantul înscris legal să poată intra în dezbaterea CSUD. 

 

10. Pe baza opiniilor redactate în referatele de studiu şi în temeiul dezbaterii din cadrul 

CSUD, se decide prin vot secret selecţia unui nou conducător de doctorat în cadrul Şcolii 

doctorale din UNATC. 

 



11. Atât referatele cât şi dezbaterea CSUD trebuie să aibe în vedere standardele minimale 

existente pentru abilitarea conducătorilor de doctorat cât şi standardele minimale 

specifice fixate de către CSUD în conformitate cu specificul domeniilor Teatru şi Artele 

Spectacolului şi Cinematografie şi media şi în acord cu cerinţele activităţii de conducere 

de doctorat.   

 

12. Odată exprimat votul CSUD este redactată rezoluţia CSUD pentru fiecare caz în parte 

de selecţie pentru conducător de doctorat în cadrul Şcolii doctorale din UNATC. 

 

13. Rezoluţia CSUD trebuie validată de către Senatul UNATC. 

 

14. Integrarea oficială a noilor conducătroi de doctorat în cadrul Şcolii doctorale din 

UNATC este adusă la cunoştinţă public şi pe site-ul UNATC. 

 

15. În caz de contestaţie, CSUD numeşte o comisie de contestaţie formată din trei 

conducători de doctorat ai Şcolii doctorale care nu au fost referenţi în procesul de 

selecţie. 

 

16. Opinia comisiei de contestaţie este studiată şi validată sau nu de către CSUD care dă 

o rezoluţie în acest sens. 

 

17. Rezoluţia CSUD privitoare la contestaţii şi la soluţiile adoptate este validată de către 

Senatul UNATC. 

 

18. Soluţiile privind contestaţiile sunt afişate public şi postate pe site-ul UNATC. 

 

 


