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I. ORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ
Art.1.
(1) UNATC I.L.CARAGIALE”, una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din
România, dăruieşte an de an specialişti în domenii artistice tot mai complexe, competitivi
pe orice meridian promovând creativitatea şi performanţa de înaltă valoare şi expresivitate.
(2) Şcoala doctorală din cadrul Departamentului de Studii Doctorale al Universităţii

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” din Bucureşti funcţionează
conform:
• Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în M.O. nr.
18/10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,
• Hotărârii de Guvern nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare
de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 551/03.07.2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
• Hotărârii de Guvern nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului
studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011,
• Ordinului nr. 6153/2016 pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea,
acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii,
• Ordinului MENCŞ nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare
şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat
şi a atestatului de abilitare, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie
2017,
• Ordinului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
nr. 3482/24.03.2016,
• Ordinului privind activitatea de conducere de doctorat nr. 4982/05.09.2013,
• Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind corespondenţa între
domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii
universitare de doctorat şi domeniile de doctorat nr. 5037/13.09.2013
• Cartei universităţii,
• Codului etic.
Art. 2.
(1) UNATC „I.L.CARAGIALE” este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat, a cărei activitate se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin
Departamentul de Studii Doctorale, înfiinţat în anul 2008 şi este condusă de Consiliul
pentru studiile universitare de doctorat (CSUD).
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat este format din 7 membri (5 conducători de
doctorat, 1 student-doctorand şi directorul CSUD - desemnat prin concurs, membru de
drept în CSUD).
(2)

Atribuţiile Consiliului pentru studiile universitare de doctorat sunt următoarele:
• Elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii
universitare de doctorat;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Stabileşte criteriile de finalizare, evaluare şi valorificare a rezultatelor programelor de
studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat;
Oferă consiliere pentru evoluţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe de studii
universitare de doctorat;
Elaborează metodologiile de evidenţiere a parcursului profesional al absolvenţilor de
studii universitare de doctorat;
Avansează şi avizează propunerile de acorduri şi parteneriate /consorţii pentru
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă;
Întocmeşte şi gestionează registrul Alumni;
Elaborează strategia de atragere şi selecţie a candidaţilor;
Contribuie la formarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a tezelor de doctorat;
Sprijină organizarea susţinerii publice a tezelor de doctorat;

(3) Atribuţiile Directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat:
stabilirea strategiei IOSUD;
• stabilirea criteriilor privind înfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD;
• elaborarea criteriilor minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de
studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la aceste
programe;
• stabilirea criteriilor de finalizare, evaluare şi valorificare a rezultatelor programelor de
studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezelor de doctorat;
• avizarea şi înaintarea propunerilor de acorduri şi parteneriate /consorţii pentru
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în
cotutelă;
• elaborarea strategiei de atragere şi selecţie a candidaţilor;
• întocmirea planului de învăţământ şi a statului de funcţii al personalului didactic şi de
cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;
• fundamentarea cuantumului taxei de şcolarizare şi a altor taxe administrative pe
care le supune analizei şi aprobării Senatului Universităţii;
• analizarea şi soluţionarea sesizărilor înaintate IOSUD-ului;
•
•
•
•

asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea
acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
să prezinte rectorului, anual sau la cerere rapoarte privind modul de realizare a
obiectivelor şi indicatorilor, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
să aplice regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative
unitare aprobate de Senatul UNATC;
alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.

Art. 3. În cadrul UNATC „I.L.Caragiale” există o singură şcoală doctorală, organizată pe
două domenii de studii:
TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie
artistică
şi
CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică
În universitatea noastră se asigură pregătirea şi finalizarea cercetării pentru doctorat
ştiinţific.
Doctoratul presupune lărgirea orizontului de cunoaştere şi a expertizei profesionalştiinţifice.
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U.N.A.T.C. “I.L.Caragiale” derulează forme doctorale de pregătire în domeniile Teatru şi
Artele Spectacolului/Cinematografie şi media şi întreţine un permanent laborator de
cercetare şi inovaţie în perimetrul artistic.
Art. 4. Traseele de funcţionare şi dezvoltare a învăţământului doctoral pot fi focalizate în
trei direcţii definitorii.
a. Conceptuală – cuprinzând explorarea următoarelor paliere de structură:
-

misiunea şi scopul I.O.S.U.D.-ului
competenţele generale pe domeniile Teatru şi artele spectacolului/Cinematografie şi
media
competenţele specifice pe discipline de studiu şi cercetare artistică performantă
programele de perfecţionare profesională şi reflecţie teoretică
relaţii, cooperare şi dialog artistic internaţional
b. Metodică

-

regulamentul I.O.S.U.D.-ului stabilind concordanţe cu dezvoltarea teoretică şi practică
contemporană
profilul, anvergura şi competenţele conducătorului de doctorat
concept de admitere, examinare şi finalizare a studiilor doctorale
integrarea şi specificitatea creaţiei ştiinţifice şi a activităţilor creativ-artistice
standarde şi criterii de calitate şi performanţă pentru evaluarea activităţii doctoranzilor
c. Organizatorică

-

verificarea periodică a rezultatelor activităţii doctorale
vizibilitatea şi impactul rezultatelor activităţii studiului doctoral
susţinerea imaginii I.O.S.U.D.-ului în mediile universitare şi proferionale, naţionale şi
internaţionale

II. ASIGURAREA CALITĂŢII

Art. 1. UNATC “I.L.Caragiale” este din punct de vedere administrativ şi structural
I.O.S.U.D.–ul ce îşi concretizează misiunea, formal prin Departamentul de Studii Doctorale,
iar conceptual prin Şcoala doctorală coordonată de Consiliul pentru studii universitare de
doctorat.
Principalii responsabili cu calitatea învăţământului doctoral în cadrul formal al
Departamentului de Studii Doctorale sunt: Consiliul pentru studii universitare de doctorat,
conducătorii de doctorat şi doctoranzii.
Art. 2. În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul
Educaţiei Naţionale, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, dupa caz, de
CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul
Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua
următoarele măsuri, alternativ sau simultan:
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat;
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b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii
doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.
Art. 3. Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea
acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare. Redobândirea dreptului de
a mai organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se poate
obţine pe baza unei noi reacreditări a şcolii doctorale, după cel puţin 5 ani de la pierderea
acestei calităţi şi numai în urma reluării procesului de acreditare.
Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel puţin 5 ani de la
pierderea acestei calităţi, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă,
ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU.
Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiţii necesare pentru aprobare din partea
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 4. Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani în concordanţă cu procedurile
de evaluare sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea CNATDCU şi în
acord cu procedurile proprii ale UNATC.
Evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de
asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la
calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane.

III. RELAŢII ÎNTRE DOCTORANZI ŞI CONDUCĂTORII DE DOCTORAT

III. 1. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT
Art. 1. Activitatea profesorală ştiinţifică şi de cercetare artistică performantă în coordonarea
studiilor doctorale presupune, în afara cerinţelor legale curente, abilităţi, capacităţi şi
competenţe speciale, notorietate şi prestigiu profesional.
Pedagogia universitară destinată ciclurilor de licenţă şi de masterat este axată pe lucrul cu
grupuri de studenţi. Pedagogia doctorală presupune un grad ridicat de concentrare şi efort
INTELECTUAL, coroborat cu responsabilitatea definirii identităţii conceptuale a persoanei
individualizate spiritual.
Fiecare doctorand este unic şi trebuie tratat într-un mod adecvat, complex. Conducerea
studiilor doctorale devine, prin forţa împrejurărilor şi prin evidenţa experienţei practice, o
specializare în sine de înaltă anvergură academică.
Art. 2. Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de
doctorat înaintea intrării în vigoare a legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011,
precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel putin funcţia de lector
universitar şi care au fost cooptaţi în cadrul şcolii doctorale, în conformitate cu procedura
privind selecţia de noi conducători de doctorat, aprobată de Senatul UNATC.
Abilitarea constă în:
a) redactarea unei teze de abilitare;
b) susţinerea publica a tezei de abilitare în faţa unei comisii de specialitate numite de
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CNATDCU şi formată din cel puţin 3 persoane, care au calitatea de conducător de
doctorat, în ţară sau în străinătate;
c) admiterea lucrării de abilitare în urma susţinerii publice;
d) obţinerea atestatului de abilitare.
Teza de abilitare prezintă:
a) în mod succint şi documentat principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de
către candidat în cercetarea ştiinţifică, didactică, creaţia artistică, după conferirea titlului de
doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei carierei academice, ştiinţifice şi
profesionale, precum şi a direcţiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global
al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al
autorului tezei de abilitare;
b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a
organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării.
Pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor şi care
îndeplinesc standardele minimale stabilite prin ordin de ministru.
Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU şi este aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale.
Pentru asigurarea calităţii cercetării doctorale, conducătorii de doctorat îşi vor preciza
domeniul/domeniile de competenţă, conform Codului Studiilor Universitare de Doctorat
acceptând numai teme ce se includ în această arie şi pentru care au prestigiul şi
experienţa profesională recunoscute public.
Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice care au dobândit acest drept trebuie să aibă
un contract de munca cu IOSUD. Un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea
de conducere de doctorat în cadrul IOSUD unde i s-a acordat această calitate.
Prin încetarea contractului de muncă se pierde automat calitatea de conducător de
doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiţi.
Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 16 studenţi-doctoranzi, aflaţi
în diverse stadii ale studiilor de doctorat, într-un singur I.O.S.U.D. În cazuri excepţionale,
cu avizul CSUD şi cu aprobarea Senatului, se poate depăşi această limită.
După împlinirea vârstei de 65 de ani, profesorul conducător de doctorat poate să susţină
ore la şcoala doctorală şi să fie remunerat pentru această activitate în regim de plata cu
ora, cu aprobarea Senatului.
Conducerea de doctorat se poate realiza şi în regim de cotutelă în cadrul unei echipe de
cercetare care include: doctorandul, doi conducători de doctorat care au obţinut acest
drept, dintre care unul este conducător principal şi cel puţin un cadru didactic şi de
cercetare.
Evaluarea activităţii doctorandului se face de către toţi membii echipei de cercetare prin
consens. În cazul în care nu se ajunge la consens în evaluarea activităţii doctorandului,
decizia finală este luată de CSUD pe baza documentelor existente ce conţin studiul integral
al doctorandului în cercetare şi conceptualitate artistică pentru întreaga perioadă doctorală.
Remuneraţia aferentă conducerii de doctorat va fi acordată numai conducătorului principal
de doctorat.
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Art. 3. Îndrumarea poate fi realizată simultan de două personalităţi având calitatea de
conducători de doctorat care realizează programul de cercetare ştiinţifică şi artistică
performantă avizat de CSUD.
Cei doi conducători pot să aparţină Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L.Caragiale” din Bucureşti sau să-şi desfăşoară activitatea în două
I.O.S.U.D.- uri diferite.
În acest caz se încheie un acord de cotutelă. Această colaborare ştiinţifică în perimetrul
artelor cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în concordanţă cu rolul pe
care fiecare parte şi-l asumă în cadrul cotutelei.
Acordurile de cotutelă trebuie să specifice explicit:
- Şcoala Doctorală la care este înscris doctorandul şi unde sunt întocmite, păstrate şi,
respectiv, eliberate documentele aferente, cu precizarea domeniului şi a specialităţii în care
se va elibera diploma de doctor;
- responsabilităţile ştiinţifice şi financiare ale părţilor;
- condiţiile de pregătire teoretică şi de realizare a componentelor practice ale tezei;
- modul de valorificare a rezultatelor, şi drepturile de proprietate
intelectuală ale părţilor;
- responsabilităţile legate de susţinerea oficială a tezei.
Acordul prevede recunoaşterea reciprocă a titlului de doctor, atât în cadrul doctoratului
ştiinţific (Dr.), cât şi al celui profesional (Dr.P.) de către autorităţile de resort din
universităţile/ţările respective, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu
prevederile legale din fiecare ţară.
I.O.S.U.D.-ul care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D.-ul
partener are rol cotutelar.
Cheltuielile aferente studiilor universitare de doctorat, organizat în cotutelă vor fi distribuite
între cele două I.O.S.U.D. –uri, conform contribuţiei fiecăreia şi vor fi reglementate prin
contract.
Art. 4. Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este remunerată în regim de plata cu ora –
0,5 ore convenţionale/doctorand pe durata de 3 ani a programului doctoral al acestuia.

III. 2. DOCTORANDUL
Art. 1. Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia –
calitatea de student - doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare sau
asistent universitar, pe perioadă determinată. Calitatea de student-doctorand încetează la
acordarea titlului de doctor sau la emiterea deciziei de exmatriculare.
Art.2. Doctorandul poate obţine bursă de studiu doctoral. Aceasta se acordă în funcţie de
media obţinută la concursul de admitere susţinut în cadrul Şcolii Doctorale.
Bursa şi cuantumul acesteia se acordă în strictă reglementare cu legislaţia în vigoare.
Art. 3. Conform prevederilor contractului de studii, bursa de doctorat se acordă pe
întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat.
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în programul de pregătire universitară avansată, în urma concursului de
admitere susţinut în faţa comisiei şi promovat (în funcţie de media obţinută şi în
limita locurilor aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale);
- în programul de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creativitate performantă
-

Pe toată durata activităţii, doctorandul care obţine bursă, beneficiază de recunoaşterea
vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, de alte drepturi şi
obligaţii ce revin salariatului.
Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de
doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale pe săptămână, cu avizul directorului CSUD, la
solicitarea departamentelor celor 2 facultăţi. Activităţile care depăşesc această normă
didactică vor fi remunerate în conformitate cu dispoziţiile legale, intrând sub incidenţa
Codului muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata
contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj,
la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
După susţinerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D eliberează o adeverinţă care atestă perioada
în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
Studenţii-doctoranzi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă nu au obligaţia de a fi
încadraţi de universitate ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă
determinată (conform OUG nr. 49/2014).
Art. 4. Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor de
doctorat aprobate de Senatul UNATC, la cererea doctorandului.
Art. 5. În cazul în care doctorandul nu-şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de prezentul
regulament la termenele stabilite, el poate fi exmatriculat.
Doctorandul care nu achită la termen taxa de şcolarizare este exmatriculat.
Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în ciclul de
studii universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier, el
pierde automat şi drepturile la bursa de studii.
Doctoranzii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se
înscrie la un nou concurs de admitere.
Un student-doctorand care a urmat studii doctorale pe locuri finanţate de la buget şi a fost
exmatriculat, se poate reînscrie la studii doctorale în baza unui nou concurs de admitere,
doar pe locuri cu taxă.
Art. 6. Doctorandul poate solicita Consiliului pentru studii universitare de doctorat
schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai
mult de un an sau nu respectă clauzele contractului de studii, sau se pensionează.
Solicitarea se poate face numai după obţinerea acordului scris al unui nou conducător de
doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studii.
După schimbarea conducătorului de doctorat al unui student-doctorand, noul conducător
de doctorat stabileste, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării schimbării
conducătorului de doctorat, o nouă comisie de îndrumare a acelui student-doctorand, din
care pot face parte si membri ai vechii comisii de îndrumare, dacă acestia acceptă să
continue îndrumarea studentului-doctorand.
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Art. 7. Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat în timpul programului de
cercetare ştiinţifică/cercetare artistică performantă, la sugestia conducătorului ştiinţific, pe
baza susţinerii unui nou proiect în domeniu.
Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de Consiliul pentru studii universitare de
doctorat în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul şi nu implică
modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.
Art. 8. Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între
studentul - doctorand, conducătorul de doctorat, directorul CSUD şi rectorul UNATC. În
acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de
studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii,
îndeplinirea tuturor termenelor de studiu conceptual şi practic săptămânal, precum şi
explorarea domeniului de creaţie prin aport personal distinct (Anexa 1).
Art. 9. Doctoratul se poate desfăşura în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională, conform contractului de studii doctorale încheiat între universitate,
conducătorul de doctorat şi doctorand.
Art. 10. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu
aprobarea Senatului conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat.
Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani.
Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de Senat.
Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar
si să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada
respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare.
Art. 11. Calitatea de student-doctorand se poate pierde în următoarele situaţii:
a) la cererea scrisă a studentului-doctorand, avizată de conducătorul său de doctorat si
aprobată de Senat;
b) pe baza cererii scrise a conducătorului de doctorat, aprobate de Senat, dacă
conducătorul de doctorat a constatat că studentul-doctorand nu-si îndeplineste obligaţiile
ce decurg din contractul de studii universitare de doctorat;
c) în situaţia neachitării la termen a taxei de şcolarizare;
d) în cazul în care studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze sau să susţină public teza
de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat si
eventualelor acte adiţionale la acesta;
e) dacă un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei de doctorat,
atât anterior susţinerii publice, cât si în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită
în cercetarea stiinţifică si activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau
publicaţiilor altor autori;
f) în cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător la susţinerea publică a tezei de doctorat
pentru a doua oară ;
g) la invalidarea pentru a doua oară a tezei de doctorat de către CNATDCU;
h) în cazul în care nu se înscrie la studii în anul următor celui în care a beneficiat de
întreruperea studiilor;
i) în cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător la susţinerea publică a proiectului de
cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creativitate performantă pentru a doua oară.
Exmatricularea unui student-doctorand se face prin decizia rectorului UNATC.
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IV. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 1. Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat se face numai prin concurs
organizat anual, conform legislaţiei în vigoare, pe specificul şi identitatea şcolii doctorale,
menţionate în prezentul regulament.
Art. 2. Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul fundamental
reglementat de lege, la care s-a înscris candidatul. Admiterea se organizează simultan atât
pentru locurile finanţate de la buget, cât şi pentru cele cu taxă. Statutul candidaţilor reuşiţi
se stabileşte în funcţie de opţiunea exprimată de aceştia la data înscrierii şi de media
obţinută la concursul de admitere.
Art. 3. Conducerea Departamentului de Studii Doctorale aprobă atât solicitarea locurilor cu
taxă şi fără taxă, la propunerea argumentată a Şcolii Doctorale şi recomandarea Consiliul
pentru studii universitare de doctorat, cât şi repartizarea locurilor în vederea susţinerii
concursului de admitere, conform legislaţiei în vigoare şi a Codului de Practici pentru
Programele de Studii Universitare de Doctorat.
Locurile rămase disponibile vor fi redistribuite conform criteriilor pe care le decide Consiliul
pentru studii universitare de doctorat.
În cazul în care rămân locuri neocupate după sesiunea de admitere, CSUD poate decide
desfăşurarea unui nou concurs de admitere.
O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.
Art. 4. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un
domeniu specific acreditat se poate face indiferent de specializarea dobândită prin
diploma de licenţă sau de masterat.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai
absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.
Art. 5. Pentru înscrierea la concurs, candidatul depune la secretariatul Departamentului de
Studii Doctorale al Universităţii Naţionale de
Artă Teatrală şi Cinematografică
„I.L.Caragiale” din Bucureşti, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere (formular tipizat);
2. Certificat de naştere - copie certificată conform cu originalul de către secretariatul
comisiei tehnice;
3. Certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui - copie
certificată conform cu originalul de către secretariatul comisiei tehnice;
4. Diplomă de bacalaureat sau echivalentă – original şi copie certificată conform cu
originalul de către secretariatul comisiei tehnice;
5. Diplomă de licenţă – original şi copie certificată conform cu originalul de către
secretariatul comisiei tehnice;
6. Foaie matricolă/ supliment la diploma de licenţă – original şi copie certificată conform cu
originalul de către secretariatul comisiei tehnice;
7. Diplomă de master – original şi copie certificată conform cu originalul de către
secretariatul comisiei tehnice;
8. Foaie matricolă / supliment la diploma de master – original şi copie certificată conform
cu originalul de către secretariatul comisiei tehnice;
9. Copie după C.I. (pentru cetăţenii români)
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10. Copie paşaport cu viză valabilă în scop „studii” (pentru cetăţenii cu domiciliul în altă
ţară);
11. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (numai pentru cetăţenii
străini);
12. Certificat medical (pentru cetăţenii străini);
13. Curriculum Vitae (format Europass) în dublu exemplar;
14. Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate şi / sau, după caz, prezentarea activităţii
artistice (de creaţie şi / sau interpretare) în dublu exemplar;
15. ESEU - propunerea unei teme de cercetare (în scris) în concordanţă cu domeniul
artistic de referinţă (teatru sau film), care include şi Lista bibliografică privind tema
propusă;
16. Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
17. Atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (după caz);
18. Dosar de încopciat;
19. Alte acte, după caz, pentru cetăţenii străini, în conformitate cu Metodologia de primire
la studii și școlarizare a cetăţenilor străini şi a românilor de pretutindeni.
Art. 6. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine probe relevante
specifice domeniului de studiu şi un examen de competenţă lingvistică pentru o
limbă de circulaţie internaţională.
Dacă un candidat este absolvent al unei facultăţi de limbi străine, cu diplomă de licenţă
sau a obţinut în ultimiii 2 ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu
recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.
Art. 7. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă din următoarele
probe:
1. Examen de competenţă lingvistică ( engleză sau franceză) – notat cu
admis/respins;
2. Eseu (2-5 pagini), privind necesitatea, noutatea şi utilitatea cercetării propuse
3. Interviu pe teme de specialitate legate de domeniul de referinţă
În cazul opţiunii pentru doctoratul profesional de consacrare, performanţa proprie în
domeniul artistic respectiv, recunoscută cel puţin la nivel naţional este o condiţie prealabilă,
obligatorie pentru înscrierea la concurs a candidatului.
Art. 8. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii
cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată, cu cel puţin 3 luni înainte de concurs.
Departamentul de studii doctorale (DSD –ul) va organiza în această perioadă, la solicitarea
candidaţilor înscrişi ce solicită informaţii şi precizări asupra structurii concursului, întâlniri
cu conducătorii de doctorat. Bibliografia reactualizată pentru fiecare sesiune de concurs,
precum şi numărul locurilor cu bursă şi cu taxă sunt menţionate în metodologia anuală a
concursului, prin anexa ce însoţeşte prezentul regulament, fiind date publicităţii în termenul
mai sus menţionat.
Art. 9. Evaluarea candidaţilor la doctorat se face pe domenii. Se acordă note de către
fiecare membru al comisiei (la probele 2 şi 3), clasificarea realizându-se în ordinea
descrescătoare a mediilor. Sunt declaraţi reuşiţi la concursul de admitere, pentru forma de
studii cu frecvenţă în domeniile Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi
media candidaţii care obţin la fiecare din probele 2 şi 3 ale concursului nota minimă 7
(şapte) şi media generală minimă 7,00 (şapte). Membrii comisiei vor avea în vedere şi
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activitatea consemnată în lista de lucrări (articole, studii, cărţi publicate, cursuri, creaţie
artistică, specializări etc.).
În cadrul examenului se testează nivelul de cunoaştere al candidatului în domeniul de
competenţă, pe baza literaturii de specialitate şi a problematicii respective (cercetările
recente legate de tematica propusă pentru teza de doctorat, capacitatea candidatului de aşi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice legate de subiectul tezei).
Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând
lucrări de specialitate.
Rezultatele finale ale concursului se comunică prin afişare la sediul Universităţii Naţionale
de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”din Bucureşti.
La probele orale nu se admit contestaţii.
Art. 10. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admitere, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare.
Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în afara României se va realiza de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea
candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la
înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la concursul de admitere,
conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale
României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba
română eliberat de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la
admitere, aceştia vor opta pentru una din cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată
pe parcursul concursului de admitere.
Admiterea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini din state terţe Uniunii
Europene se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa şi absolvenţii studiilor
efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master. Candidaţii
care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la
concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate
din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 11. Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat şi înmatricularea
candidaţilor care au reuşit la concurs se face conform ierarhiei stabilite de media
aritmetică a probelor 2 şi 3. Media generală rezultată fixează clasamentul ierarhic al
fiecărui candidat. Media minimă de admitere la învăţământul universitar doctoral este de
minimum 7,00 (şapte). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat se face de către Consiliul
pentru Studii Universitare de Doctorat.
Art. 12. Înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concursul de admitere se face, în final prin
decizia rectorului U.N.A.T.C. „I.L.Caragiale” în baza avizului favorabil al Consiliului studiilor
universitare de doctorat.
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V. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ/
PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ARTISTICĂ ŞI
CREATIVITATE PERFORMANTĂ

CURRICULUM
Art. 1. Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 3 ani.
În cazuri bine justificate, programul de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică performantă al
doctorandului se poate prelungi în condiţiile prevăzute de lege, pe baza motivaţiei
prezentate de conducătorul de doctorat, avizului Consiliului pentru studiile universitare de
doctorat şi aprobării Senatului.
Art. 2.
(1) UNATC, în calitate de I.O.S.U.D organizează doctoratul în domeniile Teatru şi Artele
Spectacolului şi Cinematografie şi Media, pe criterii de performanţă experimentate în
laboratoarele şi atelierele de creativitate şi creaţie artistică.
(2) Doctoratul ştiinţific se bazează pe cercetare creatoare, studiu şi creaţie ştiinţifică
avansată, ce contribuie la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive în
ARTE, impunând cunoaşterea prospectivă ca rezultat final.
Doctoratul ştiinţific este un doctorat de cercetare performantă finalizat cu o teză care
reprezintă o contribuţie semnificativă şi originală ce produce cunoaştere novatoare în
domeniul de referinţă.
Doctoratul în domeniile Teatru şi Artele Spectacolului şi Cinematografie şi Media implică şi
funcţii de cercetare aplicată.
Art. 3. IOSUD (UNATC) studiază posibilitatea de a experimenta:
a. Doctoratul profesional de consacrare (cu taxă)
Studiile universitare ale doctoratului profesional de consacrare pot fi urmate numai de
personalităţi afirmate la nivel naţional şi internaţional, a căror operă este vizibilă şi poate fi
definită în urma studiului într-un concept cu identitate distinctă în specializarea
doctorandului.
b. Doctoratul profesional de perfecţionare specializată (cu bursă şi cu taxă)
La doctoratul profesional de perfecţionare specializată se pot înscrie absolvenţi ai studiilor
de licenţă şi masterat conform legii, care îşi desăvârşesc prin studii de anvergură teoretică
şi practică identitatea artistică. Pentru aceşti tineri, doctoratul reprezintă ciclul III de studii
universitare de doctorat.
NOTĂ:
O posibilă definiţie a doctoratului profesional există în Research Studies Handbook, 2005,
pag. 43 „un program de studii avansate care, îndeplinind criteriile universitare de acordare
a doctoratului, este proiectat să satisfacă nevoile specifice de cercetare ale unui grup
profesional şi să dezvolte capacitatea indivizilor de a integra practica de cercetare în
context profesional” .
În intenţia IOSUD (UNATC) obiectivele doctoratului profesional pot fi următoarele:
- DrP are o orientare predominant vocaţională, vizând cariere profesionale şi
academice specifice.
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- Se corelează cu activitatea performantă productivă în toate domeniile artei teatrale şi
cinematografice.
- DrP este orientat spre identificarea a noi posibilităţi de integrare a cunoaşterii
teoretice/conceptuală cu cea profesională.
- Dezvoltă competenţe cognitive, metodologice şi practice transferabile la o multitudine
de situaţii profesionale şi de cercetare originală
- Formează expertize profesional-creative de înalt nivel şi competivitate naţională şi
internaţională, capabile să iniţieze şi să realizeze proiecte de cercetare-dezvoltare şi
inovare profesională şi organizaţională
- Facilitează recunoaşterea şi evoluţia în cariera profesională şi managerială, în plan
individual, precum şi oportunităţi de dezvoltare instituţională şi organizaţională
- Doctoranzii angajaţi în studiul doctoratului profesional sunt capabili să aibă contribuţii
deopotrivă teoretice şi aplicative în domeniul lor, să dezvolte practici profesionale prin
contribuţiile la cunoaşterea profesională; de asemenea, aşteptările vizează abordări şi
soluţii originale, inovatoare la problemele funcţionării eficace şi eficiente a instituţiilor de
profil
- Se dezvoltă de asemenea abilităţi de comunicare ce permit interacţiunea eficientă a
teoreticienilor şi practicienilor din lumea artistică/educaţională cu societatea civilă,
acţionând ca mediatori şi formatori de opinie în largi comunităţi umane
- Definesc şi promovează valorile naţionale în perimetrul internaţional, precizând distinct
traseele de creativitate şi originalitate interpretativă
Programul de cercetare şi studii avansate permite doctoranzilor să realizeze o contribuţie
semnificativă la cunoaşterea şi practica domeniilor profesionale.
Art. 4. Introducerea doctoratului profesional alături de cel ştiinţific poate reprezenta o
intervenţie pozitivă şi benefică în domeniul vocaţional. Cele două forme pot deveni
complementare în cadrul aceluiaşi demers şi nu exclusive, susţinând unicitatea şi
identitatea creatoare.
Pentru dezvoltarea doctoratului profesional trebuie asigurate prin finanţarea I.O.S.U.D-ului,
baza materială şi mijloacele specifice necesare pentru cercetarea doctorală.
Art. 5. Studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu
frecvenţă şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (OUG 49/2014).
Doctoratul se poate organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu
taxă.
Art. 6. Studiile universitare de doctorat presupun parcurgerea a două etape succesive:
programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică/
cercetare artistică/creativitate performantă/creaţie artistică. Cerinţele celor două etape
ale studiilor universitare de doctorat sunt identice şi obligatorii la ambele structuri şi forme
de învăţământ.
Cercetarea artistică performantă semnifică explorarea creativă a unui domeniu de
studiu prin analiză, concept şi viziune personalizată, având ca scop final producerea de
cunoaştere ce destăinuie esenţial universul investigat.
Creaţia artistică reprezintă materializarea în expresie şi formă a rezultatelor cercetării
artistice performante, fiind complementară acesteia şi astfel propune o nouă operă de sine
stătătoare.
Detaliile programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate si cele ale
programului de cercetare stiinţifică/cercetare artistică/creativitate performantă/creaţie
artistică sunt consemnate într-un plan individual al studiilor universitare de doctorat,
întocmit de conducătorul de doctorat împreună cu studentul-doctorand.
15

Art. 7. Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe parcursul a 14
săptămâni.
La realizarea programului pot participa, alături de conducătorii de doctorat şi alte cadre
didactice, cercetători şi experţi ai universităţii sau personal asociat cel puţin cu gradul
didactic de lector universitar şi cu titlul de doctor. Pregătirea se realizează potrivit planului
de învăţământ elaborat de Şcoala Doctorală, avizat de Directorul Consiliul pentru studiile
universitare de doctorat şi aprobat de Rectorul UNATC.
Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată cuprinde cel mult 8
ore didactice pe săptămână: cursuri, seminarii şi lucrări aplicative. (nr. minim de
doctoranzi, pentru fiecare disciplină este de 6).
În conţinutul programului de pregătire avansată nu sunt incluse sau repetate module de
cunoaştere, cursuri sau capitole din cadrul programelor de licenţa sau master existente.
Programul de pregătire avansată cuprinde o ofertă de 12 - 17 cursuri. Studenţii doctoranzi
din anul I optează pentru 3 discipline (cursuri).
Începând cu anul universitar 2018-2019, un curs se poate desfăşura, dacă există un
minimum de 3 cursanţi.
Schimbarea unei discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate se poate face o singură dată si numai la cererea studentului-doctorand. Cererea
trebuie avizată de către conducătorul de doctorat. Ea se aprobă de directorul CSUD.
Studentul-doctorand nu poate solicita schimbarea unei discipline după începerea
activităţilor aferente acesteia.
Curricula doctorală cuprinde discipline de sinteză profilate pe domeniu, cu funcţii aplicative
bine definite şi module referitoare la metodologia cercetării.
Toate doctoratele profesionale solicită deopotrivă prezenţa unei componente de cercetare,
a unui studiu teoretic original ce însoţeşte munca în laboratorul de creaţie artistică.
Fiecare disciplină predată se poate încheia cu un examen. Aprecierea activităţii
doctoranzilor se face prin note de la 1 – 10 (unu – zece) şi prin acordarea a 10 puncte de
credit/disciplină. La sfârşitul programului de pregătire, doctoranzii vor fi evaluaţi de către
profesorul titular al disciplinei (cursului) urmat şi vor fi notaţi. Evaluările (referate de 5-15
pagini) au un rol exclusiv informativ şi nu sunt obligatorii.
Rezultatul examinării nu poate condiţiona parcursul studentului-doctorand în cadrul
programului de studii universitare de doctorat si nici finanţarea studentului-doctorand.
Conducătorul de doctorat este responsabil pentru desfăşurarea acestor activităţi de studiu,
iar doctorandul este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare din etapele
studiului său.
Frecvenţa şi evaluarea studenţilor doctoranzi în cursul anului I de studii:
- frecvenţa este obligatorie pe tot parcursul studiului şi cercetării doctorale;
absenţele nemotivate (mai mult de 50% din totalul orelor prevăzute) se
sancţionează, după caz, cu pierderea bursei, iar în situaţii extreme (peste
70% absenţe din totalul orelor prevăzute), cu exmatricularea.
- evaluarea semestrială din partea Departamentelor în care îşi efectuează
activitatea universitară pedagogică şi de cercetare;
Studiul specializat şi structurat pe criterii de performanţă academică realizat în cadrul
masterului de cercetare poate fi echivalat cu primul an de studiu din cadrul programelor de
studii universitare de doctorat.
Art. 8. Programul de pregătire universitară avansată se finalizează prin susţinerea unui
proiect de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creativitate performantă. Acesta se
va susţine în luna septembrie şi trebuie să cuprindă în formulă concentrată 15-25 pagini,
sugerând traseul viitoarei lucrări de doctorat.
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Tema proiectului de cercetare ştiinţifică/ cercetare artistică/creativitate performantă se
stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu
programul de pregătire universitară avansată, cu domeniul de expertiză al conducătorului
de doctorat, cu programele şi cu politica instituţională ale universităţii.
Comisia de examinare a proiectului de cercetare este formată din conducătorul de
doctorat, în calitate de preşedinte şi din cel puţin alţi 3 specialişti cu titlu de doctor şi
funcţie didactică cel puţin de conferenţiar universitar.
Rezultatele evaluării se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: “Foarte bine”,
“Bine”, “Satisfăcător” sau “Nesatisfăcător”. Calificativele “Foarte bine”, “Bine” şi
“Satisfăcător” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare.
În cazul obţinerii calificativului “Nesatisfăcător”, doctorandul prezintă un nou proiect.
Dacă şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine
calificatul “Nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare
de doctorat.
În situaţii speciale, proiectul de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creativitate
performantă se poate susţine şi în sesiunea din iarnă, cu aprobarea conducerii Consiliului
pentru studiile universitare de doctorat.
Art. 9. Programul de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creativitate performantă
este organizat în domeniul/domeniile de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de
doctorat.
Programul de cercetare se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în
cadrul unei echipe de cercetare academică (comisie de îndrumare). Componenţa comisiei
de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentuldoctorand şi este avizată de CSUD.
Programul începe după acceptarea de către Consiliul pentru studiile universitare de
doctorat a proiectului de cercetare ştiinţifică/ cercetare artistică performantă, care devine în
acelaşi timp temă pentru realizarea tezei de doctorat.
Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre
dezbatere în cadrul Departamentului de Studii Doctorale sub forma unor rapoarte
ştiinţifice în număr de 3, rapoarte ce vor putea fi publicate în revistele de specialitate ale
universităţii şi vor fi susţinute pe parcursul a 3 semestre. În cazuri bine justificate, în
condiţiile legii, cel de-al 3-lea raport ştiinţific poate fi amânat, cu avizul conducătorului
ştiinţific şi cu aprobarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat. În caz contrar,
doctorandul va fi pus în discuţie pentru exmatriculare.
Raportul ştiinţific constituie un segment de cercetare care demonstrează capacitatea
doctorandului de a avea o gândire ştiinţifică personală, în perimetrul temei alese spre
studiu, abilităţi reflexive valorificate în exprimare academică coerentă, precum şi o
structură complexă a ideilor ce urmează a fi explorate. CSUD recomandă ca aceste
rapoarte să vizeze părţi sau capitol din viitoarea teză.
Raportul de cercetare va avea 20 - 40 de pagini (în funcţie de cerinţele conducătorului
de doctorat) de text ce poate fi însoţit de alte materiale rezultate ale cercetării.
Lucrările sunt susţinute în sesiuni publice în faţa comisiei de îndrumare formată din
conducătorul de doctorat şi alţi 3 membri (lectori, conferenţiari sau profesori universitari cu
titlul de doctor, titulari ai U.N.A.T.C.) Comisia este propusă de conducătorul de doctorat,
avizată de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat şi aprobată prin Decizie a
Rectorului.
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Lucrările ştiinţifice sunt prezentate semestrial; în caz de neprezentare a acestora, lucrările
ştiinţifice sunt reprogramate, cu aprobarea conducătorului de doctorat, numai până la limita
a trei semestre de cercetare.
Evaluarea activităţii din cadrul programului de cercetare ştiinţifică se exprimă prin unul din
următoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător", "Nesatisfăcător". Calificativul
"Nesatisfăcător" presupune refacerea raportului.
Cel din urmă semestru este destinat redactării şi finalizării Tezei.
Programul de cercetare ştiinţifică/artistică performantă se finalizează prin prezentarea
publică a tezei de doctorat, în condiţiile menţionate de lege, cu specificul şi particularităţile
solicitate de domeniul de referinţă.
Art. 10. Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenelor, prezentarea
proiectelor de cercetare ştiinţifică şi eliberarea diplomei de doctor se suportă din bugetul
I.O.S.U.D., iar cheltuielile de susţinere a tezei vor fi suportate de doctorand.
Art. 11. Depunerea la secretariatul Departamentului de Studii Doctorale a oricărei solicitări
legate de situaţia studentului-doctorand (întreruperea doctoratului, prelungirea doctoratului,
schimbarea conducătorului de doctorat, schimbarea unei discipline din programul de
pregătire bazat pe studii universitare avansate) se face cu cel puţin 15 zile înainte de data
de la care, în cazul aprobării, solicitarea respectivă ar avea efect.

VI. FINALIZAREA STUDIILOR DOCTORALE
A se vedea: Regulamentul privind procedurile de finalizare a studiilor universitare de doctorat

Art. 1. Tema tezei de doctorat se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu
doctorandul şi este corelată cu programul de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică
performantă de doctorat.
Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în
momentul predării tezei de doctorat în vederea evaluării de specialitate şi a efectuării
analizei de similitudini.
Art. 2. Teza de doctorat are un conţinut original, specific domeniului explorat însumând
minimum 200 de pagini de text (fără ca citatele, anexele şi bibliografia să fie incluse în
acest volum obligatoriu) din care 70% text original, cu excepţia analizelor aplicate pe texte.
Citatele necesare sunt identificate în note de subsol cu precizarea sursei (autor, titlu
lucrare, editură/revistă/site, data şi locul publicării şi paginile de referinţă), fiind admise
maximum 2 citate pe pagină. Materialele de suport ale tezei (interviuri, statistici, scenarii,
producţii artistice, teste, programe etc.) vor fi adăugate ca anexe, în afara celor 200 de
pagini. Corpul de literă poate fi de 12 sau 14, iar distanţa între rânduri 1,5.
Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică performantă la nivel
naţional şi internaţional a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în
dezvoltarea sau soluţionarea cercetării artistice şi ştiinţifice, precum şi modalităţi de
validare complexă a acestora.
Doctorandul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a surselor
bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care este preluat citatul
(autor, titlu, editură, ediţie, pagină).
Preluarea unor texte din operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este
considerată drept plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine doctorandului şi în
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condiţiile în care conducătorul de doctorat a ştiut şi a acceptat această situaţie,
răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceiaşi gravitate.
Conducătorii de doctorat răspund solidar cu doctoranzii de asigurarea originalităţii
conţinutului lucrărilor de doctorat.
Responsabilităţile conducătorului ştiinţific de doctorat cuprind atât respectarea standardelor
de calitate şi originalitate ale lucrării elaborate de doctorand, cât şi standardele de
redactare şi normele de etică profesională necesare în conceperea şi structurarea lucrării.
Art. 3. Declaraţiile pe care studentul – doctorand, respectiv conducătorul ştiinţific le
semnează se anexează dosarului doctorandului şi sunt menţionate ca obligatorii.
După îndeplinirea tuturor acestor criterii şi după realizarea analizei de similitudini, cu avizul
conducătorului de doctorat lucrarea va fi dată spre analiză comisiei de îndrumare. După
analiza lucrării de către comisia de îndrumare, în şedinţa de presusţinere se va decide
trimiterea în şedinţă publică a tezei sau refacerea parţială a acesteia. În cazul acceptării
tezei, la propunerea conducătorului ştiinţific, Senatul UNATC va aproba comisia oficială de
susţinere publică a tezei de doctorat.
Art. 4. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat este alcătuită din preşedinte,
conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali, dintre care cel puţin 2 îşi desfăşoară
activitatea în afara universităţii.
Preşedintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii universităţii.
Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au
titlul de doctor şi au funcţia didactică cel puţin de conferenţiar universitar sau de
cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea de conducător de doctorat în ţară sau în
străinătate.
Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la Departamentul de studii
doctorale în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat.
În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de
doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se
depune la Departamentul de studii doctorale, cu acordul scris al conducătorului de doctorat
şi al referenţilor implicaţi.
Art. 5. Susţinerea tezei de doctorat în şedinţă publică poate fi anunţată numai după ce au
fost primite rapoarte favorabile din partea tuturor referenţilor oficiali.
Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat este avizată de
conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, cu minimum 25 de zile
calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere.
Secretariatul Departamentului de Studii doctorale întocmeşte şi afişează anunţul pentru
susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru
susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere,
conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei
poate fi consultat în format tipărit.
Art. 6. Doctorandul care nu susţine teza la finalizarea duratei Programului de cercetare
ştiinţifică/ cercetare artistică/creativitate performantă (la expirarea termenului de 3 ani de la
înmatriculare) şi nu solicită prelungirea programului doctoral este exmatriculat.
Doctorandul care depune lucrarea până la finalul celor 3 ani de studii poate susţine teza de
doctorat fără solicitarea unei perioade de prelungire.
Art. 7. CSUD susţine ca retribuţia referenţilor oficiali să poată reprezenta echivalentul a 10
(zece) ore convenţionale corespunzătoare gradului didactic de profesor universitar sau
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conferenţiar universitar. Preşedintele comisiei de doctorat poate fi retribuit cu echivalentul a
3 (trei) ore convenţionale din norma de profesor universitar (conferenţiar universitar), iar
conducătorul de doctorat poate fi retribuit cu echivalentul a 5 (cinci) ore, respectiv a 10
(zece) ore pentru doctoranzii cu taxă.
Art. 8. Rezumatul tezei de doctorat, având 15 – 20 pagini (sau un capitol reprezentativ
din teză) poate fi trimis unor specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru
obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblu a rezultatelor studiului
doctorandului.
Opiniile exprimate în scris de către specialişti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se
transmit preşedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.
Art. 9. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5
membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei
şi a conducătorului de doctorat.
Referentul care, din motive obiective absentează de la susţinerea publică a tezei va trimite
preşedintelui comisiei referatul de analiză asupra tezei de doctorat cu respectarea
termenului stabilit, o declaraţie scrisă în care va menţiona calificativul acordat, precum şi
motivul neparticipării la susţinerea publică a tezei de doctorat. Referatul va fi citit de către
preşedintele comisiei.
În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el
poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat, urmând aceeaşi procedură.
Art. 10. Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică de
înalt rang academic şi profesional cu particularităţi şi specificităţi determinate de
structura universităţilor de acelaşi profil din U.E.
Dezbaterea se axează pe descoperirea tezei de doctorat, precum şi pe certificarea valorică
a rezultatelor obţinute pe întreaga perioadă de cercetare şi studiu doctoral.
Sesiunea se desfăşoară astfel: prezentarea tezei şi a rezultatelor obţinute de către
doctorand pe întreg parcursul studiului, urmează apoi prezentarea referatelor de către
conducătorul de doctorat şi de către referenţii oficiali. Acest ceremonial academic include
obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat, a specialiştilor
prezenţi şi a publicului.
Art. 11. Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare
ştiinţifică/cercetare artistică performantă şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit
atribuirea calificativului “Bine”, “Foarte bine” sau „Excelent” ori “Satisfăcător”, comisia de
doctorat comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, care se
înaintează spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare.
În cazul atribuirii calificativului “Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele
de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o
nouă susţinere publică a tezei, într-un termen fixat. La expirarea termenului, comisia de
susţinere publică a tezei de doctorat analizează îndeplinirea cerinţelor şi supune la vot un
nou calificativ. În cazul în care calificativul acordat este acelaşi, teza de doctorat este
considerată respinsă şi doctorandul exmatriculat.
Art. 12. Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate intelectuală
asupra produsului sau creaţiei originale se realizează în conformitate cu prevederile
legislaţiei în domeniu, în vigoare, precum şi cu respectarea principiilor şi dispoziţiilor
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Convenţiilor internaţionale şi a legislaţiei europene aplicabile, precum şi a contractului de
studii universitare de doctorat, dacă acesta conţine astfel de clauze.

VII. CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR ŞI
ELIBERAREA DIPLOMEI
Art. 1. Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează Senatului
UNATC în vederea completării dosarului doctorandului.
Art. 2. Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar se semnează electronic şi se
încarcă pe platforma electronică naţională.
Art. 3. Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului, la propunerea
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
Art. 4. Diploma de doctor se redactează în limbile română şi
engleză/franceză/germană şi se eliberează de către Departamentul de Studii Doctorale
pe baza ordinului ministrului educaţiei naţionale.
Art. 5. Diplomele conferite pentru cele două tipuri de doctorat – ştiinţific sau profesional
sunt echivalente din punctul de vedere al drepturilor obţinute de către absolvenţii studiilor
universitare de doctorat.
Art. 6.
În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din
partea Ministerului Educaţiei Naţionale o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza
observaţiilor CNATDCU. Doctorandul în cauză poate face contestaţie în termen de 15 zile
lucrătoare de la data comunicării către IOSUD. Contestaţia se înregistrează oficial la MEN.
Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei
invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi
acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
Art. 7.
În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiintific, se conferă de catre IOSUD
diploma şi titlul de doctor în ştiinte, corespunzându-i acronimul Dr.
În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de către IOSUD
diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P.
VIII. PROFILUL CALIFICĂRII DE DOCTOR
Studiile universitare de doctorat reprezinta al III-lea ciclu de studii universitare si permit
dobandirea unei calificari de nivelul 8 din EQF/CEC si din Cadrul National al Calificarilor.
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IX. STIMULAREA ANGAJĂRII ÎN MUNCĂ A ABSOLVENŢILOR DE PROGRAME DE
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Semestrial se vor organiza sesiuni publice, în care se vor prezenta lucrările de excepţie
finalizate de către doctoranzi, oferind astfel posibilitatea ca studiul lor să depăşească aria
academică şi să fie cunoscut întregii comunităţi profesionale, oferind şansa contactului şi
dialogului între cei interesaţi de acest produs intelectual.

X. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 1. Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislaţiei şi criteriilor în
vigoare la data admiterii la studii universitare de doctorat.
Art. 2. Studenţii-doctoranzi aflaţi în perioadă de întrerupere a studiilor sau prelungire de
studii/perioadă de graţie nu se contabilizează pentru aceste perioade.
Art. 3. Senatul Universităţii Naţionale de
Artă Teatrală şi Cinematografică
„I.L.Caragiale”din Bucureşti îşi rezervă dreptul de a modifica taxele de studiu atunci când
este cazul, respectând legislaţia în vigoare.
Art. 4. Prezentul regulament a fost actualizat în şedinţa Consiliului Studiilor Universitare
de Doctorat din data de 15 ianuarie 2018 şi validat în şedinţa Senatului Universităţii din
data de 31 ianuarie 2018.
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