METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
PENTRU STUDII UNIVERISTARE DE DOCTORAT

I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Prezenta metodologie are ca baze legale prevederile Legii educației
naționale 1/2011, Codului studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011),
Regulamentului de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul Școlii
de Studii Avansate a Academiei Române și contractului de studii universitare de
doctorat cu stipendiu.
Institutele de cercetare ale Academiei Române care au calitatea de a
organiza susținerea tezelor de abilitare sunt:
1. Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată”Gheorghe
Mihoc-Caius Iacob”
2. Institutul de Matematică "Simion Stoilow"
3. Institutul Astronomic
4. Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”
5. Centrul de Chimie Organică ”Costin D. Nenițescu"
6. Institutul de Geografie
7. Institutul de Geodinamică ”Sabba S. Ștefănescu”
8. Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae Simionescu"
9. Institutul de Biochimie
10. Institutul de Biologie
11. Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”
12. Institutul Antropologie "Francisc I. Rainer"
13. Institutul de Speologie ”Emil Racoviţă”
14. Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan - Al. Rosetti”
15. Institutul de Istorie și Teorie Literară "George Călinescu”
16. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
17. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"
18. Institutul de Filosofie si Psihologie ”Constantin Rădulescu Motru”

19. Institutul de Etnografie şi Folclor ”Constantin Brăiloiu”
20. Institutul de Studii Sud Est Europene
21. Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”
22. Institutul de Cercetare a Calității Vieții
23. Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
24. Institutul de Mecanica Solidelor
25. Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială ”Mihai Drăgănescu”
26. Institutul de Istorie "G. Bariţiu" Cluj-Napoca
27. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară “Sextil Pușcariu” Cluj
Napoca
28. Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași
29. Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
30. Institutul de Arheologie Iaşi
31. Institutul de Informatică Teoretică Iași
32. Institutul de Chimie Timișoara ”Coriolan Drăgulescu"
Art.2. Metodologia se aplică studenților doctoranzi admişi.
Art.3. Bursa de studii doctorale se poate acorda de la bugetul de stat, din venituri
proprii, donaţii sau sponsorizări.
Art.4. Numărul de locuri cu stipendiu se aprobă de Prezidiul Academiei Române
Art.5. Cuantumul burselor, reprezintă sume nete transferate în cont de card a
studentului-doctorand, în condițiile legii. Valoarea stipendiului este de 1236 lei.
Art.6. Durata bursei este de 6 semestre (3 ani), iar in cazul studentilor doctoranzi la
Medicină şi Medicină Veterinară de 8 semestre (4 ani), începând cu data de întâi
noiembrie a fiecărui an.
Art.7. Studentul-doctorand va primi bursa/stipendiul lunar pe baza unui raport
asumat de către conducătorul de doctorat prin semnătură.
Art.8. Studentul-doctorand pentru a primi stipendiu trebuie să:

- să obţină minimum nota 8 la toate examenle și calificativul Foarte bine sau
Bine la examenele din primul an, la toate rapoartele de cercetare și la orice
evaluare prevăzută în planul individual de studii;
- desfășoare în cadrul institutului lucrările specifice domeniului de cercetare
conform planului de lucru stabilit de comun acord cu conducatorul de doctorat;
Art.9. În cazul în care studentul-doctorand nu își îndeplinește obligațiile prevăzute
la art.8 din prezenta metodologie plata bursei/stipendiului încetează.
II. METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A
BURSELOR
Art.10 (a) Bursele de studii doctorale se atribuie pentru candidații admişi la studii
doctorale în funcție de numărul de locuri aprobate de Prezidiu Academiei Române,
în ordinea mediei de admitere.
(b) Doctorandul va primi stipendiul lunar pe baza unui raport privind
prezența și activitatea sa, raport ce va fi asumat de către conducătorul de doctorat
prin semnătură. La finele fiecărei luni de desfăsurare a studiilor doctorale,
conducătorul de doctorat face o evaluare a activității desfăşurate de fiecare studentdoctorand printr-un raport de activitate (Anexa nr.1) prin analiza rapoartelor de
activitate ştiințifică lunare a doctoranzilor şi hotărăşte atribuirea în continuare a
bursei doctorale. Dacă studentul-doctorand nu şi-a susținut examenele, proiectele
de cercetare, rapoartele de cercetare ştiințifică, a luat o notă inferioară notei 8 sau
dacă acestea au fost apreciate cu calificativul Satisfăcător bursa se sistează.
(d) În cazul nesusținerii examenelor, proiectelor de cercetare, rapoartelor de
activitate ştiințifică sau dacă acestea au fost apreciate cu o notă inferioară notei 8,
calificativul Satisfăcător conducătorul de doctorat anunță persoana responsabilă cu
doctoratele din cadrul institutelor privind încetarea bursei pe baza Raportului de
activitate.(Anexa nr.1) Persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul institutului
organizator de doctorat al Academiei Române va anunța Compartimentul
Contabilitate al I.O.D.-ului pentru luarea măsurilor legale privind sistarea bursei și
va întocmi un act aditional la contractual de studii. (Anexa nr. 2)
(e) Persoana responsabilă cu doctoratele din institutul organizator de
doctorat (I.O.D.) va anunța pe adresa de e-mail scosaar@acad.ro până în data de 5
a lunii următoare Compartimentul SCOSAAR transmițând situația lunară a
doctoranzilor bursieri. (Anexa nr. 3)

Art.11. Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere legală a
studiilor de doctorat sau în situațiile de încălcare de către doctorand a clauzelor
contractului de studii doctorale.
Art.12. Bursa poate înceta și la cererea studentului-doctorand. Studentul-doctorand
depune la institutul organizator de doctorat (I.O.D.), cererea de sistare a bursei
(Anexa nr. 4), avizată de conducătorul de doctorat și aprobată de Directorul de
Department. Cererea va fi verificată de persoana responsabilă cu doctoratele din
cadrul institutului organizator de doctorat al Academiei Române. După verificare
va primi număr de ieșire de la registratura institutului și i se va atașa actul
aditional. (Anexa nr. 2)
Art.13. Cererea va fi înregistrată la Registratura Academiei Române de către
persoana responsabilă cu doctoratele din cadrul institutului de cercetare și va fi
depusă la Compartimentul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române
(SCOSAAR). Aceasta va fi înaintată Președintelui SCOSAAR pentru aprobare.
Art.14. Doctoranzii care participă la un stagiu de studii doctorale în străinătate îsi
pot păstra bursa de doctorat pe perioada stagiului în străinătate, cu acordul
conducatorului de doctorat, avizul Consiliului șiințific si cu aprobarea
Președintelui SCOSAAR. În acest caz, perioada petrecută în străinătate nu se
consideră întrerupere a doctoratului, cu condiția îndeplinirii cerințelor cu privire la
prezență și calificative.

