COD AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENULUI DOCTORAND
ÎN CADRUL SCOSAAR

PREAMBUL
Prezentul Cod al studenților-doctoranzi din cadrul SCOSAAR al Academiei Române este
elaborat avându-se în vedere conținutul următoarelor documente și cuprinde drepturile și
obligațiile acestora pe toată perioada programului de studii universitare de doctorat:

Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681 din 29
iunie 2011 și Hotărârea Guvernului nr 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului
Studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr 182/10.03.2016;
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr 3131/30.01.2018 privind includerea în planurile
de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de
învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate
academic;
Legea nr. 288/2004 privind actualizarea studiilor de doctorat, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;
Legea nr 329/2006 privind aprobarea OUG nr 123/2005 pentru modificarea și completarea
legii nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
OUG nr 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea OUG
nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, actualizat;
Legea nr 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, actualizată;
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Legea nr 752/2001 publicată în Monitorul Oficial nr 617/14.09.2009, privind Statutul
Academiei Române, republicată;
Codul de etică și deontologie profesională al SCOSAAR - Academia Română;
Legra nr 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare;
Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii
Avansate a Academiei Române.
Art. 1 Calitatea de student, respectiv student-doctorand, se dobândește prin admiterea la un
program de studii universitare, respectiv doctorat potrivit art. 142 alin. (7) și art. 199 alin. (2)
din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Drepturile și obligațiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Contractele de școlarizare și de studii încheiate între Școala doctorală – SCOSAAR a
Academiei Române și studentul-doctorand, în urma admiterii la un program de studii
universitare, se pot modifica numai cu acordul părților, printr-un act adițional.
Art. 2 Informațiile de interes general pentru studenții-doctoranzi se fac publice pe site-ul
școlii doctorale.
Art. 3 Spațiile publice ale institutelor în care sunt ținute cursurile sau se face cercetarea în
vederea elaborării tezei de doctorat și resursele Academiei Române nu pot fi folosite pentru
propagandă politică, orice alte activități de manipulare a opiniei publice sau care au ca scop
discriminarea individuală sau de grup.
Art. 4 Studentul-doctorand are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum
şi a comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare
din cadrul SCOSAAR atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare
de doctorat;
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit legislaţiei în vigoare;
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d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii
doctorale şi ale SCOSAAR pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul SCOSAAR sau din cadrul unor
unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu
SCOSAAR;
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese
ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în
domeniul de specializare al tezei de doctorat;
i) să folosească echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în
mediu toxic sau periculos, conform normelor de protecţie a muncii;
j) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de
SCOSAAR;
k) să fie informat cu privire la curricula studiilor universitare de doctorat din cadrul
SCOSAAR;
l) să solicite, pentru motive întemeiate, întreruperea activităţilor de doctorat, sau prelungirea
duratei programului de doctorat, conform legislaţiei în vigoare;
m) să-şi desfăşoare pregătirea doctoratului în cotutelă, în baza unui acord încheiat şi semnat
de părţile implicate, potrivit legii;
n) să solicite SCOSAAR schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta nu îşi
respectă obligaţiile legale sau contractuale ori pentru alte motive care vizează raportul de
îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand;
o) să solicite SCOSAAR schimbarea titlului tezei de doctorat, în condiţiile legislaţiei în
vigoare;
p) să primească titlul şi diploma de doctor în domeniul de doctorat în care a fost înmatriculat
ca student-doctorand, în condiţiile legii;
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r) dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea planului de studii;
s) dreptul de a cunoaște criteriile după care a fost evaluat;
ș) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate
temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor
învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă
indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
t) alte drepturi prevăzute prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat în SCOSAAR.
Art.5 Studenții-doctoranzi sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și
executive din cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române, potrivit prevederilor
Legii Educației Naționale nr 1/2001, cu modificările și completările ulterioare și a
Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat.
Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul școlii doctorale în temeiul următoarelor
drepturi:
a) dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale Consiliului Științific (CȘ) ale
SCOSAAR, conform art. 12 din Regulamentul de organizare a studiilor universitare de
doctorat;
b) dreptul de a fi reprezentați în Consiliul Școlii Doctorale, din care fac parte toți conducătorii
de doctorat, precum şi doctoranzi în proporţie de maxim 25% conform legislației în vigoare
(Codul Studiilor Doctorale Art. 14. - (1) Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii
doctorale şi de consiliul şcolii doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului
de departament. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. (2) Din
consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale în
proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit în plus dacă
este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi
ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau
personalităţi din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante din totalul membrilor
Consiliului Departamentelor).
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c) dreptul de a fi informați și consultați de către reprezentanții studenților în legătură cu
hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceștia fac parte.
Reprezentanții studenților trebuie să fi obținut cel puțin media 8 la admiterea la studiile de
doctorat sau în anii anteriori și să fi promovat toate examenele.
Art. 6 Studenții-doctoranzi pot beneficia de burse și alte forme de sprijin material, în
conformitate cu regulamentele interne în limita sumelor alocate.
Art. 7 Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:
a) să se încadreze în reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice SCOSAAR în
derularea activităţilor universitare şi extrauniversitare;
b) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele
proprii ale SCOSAAR;
c) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile în care îşi desfăşoară
activitatea, laboratoare, cămine, cantine, biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare.
Contravaloarea prejudiciilor rezultate prin degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va
recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare;
d) să respecte şi să efectueze întocmai toate orele/activităţile prevăzute în planul de
învăţământ al şcolii doctorale, precum şi cele aferente planului individual;
e) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească
obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
f) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de
câte ori i se solicită;
g) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat, în scopul asigurării unui caracter
de continuitate a pregătirii şi unui flux normal al informaţiilor;
h) să respecte disciplina instituţională;
i) să respecte standardele de calitate;
j) studentul- doctorand înmatriculat la forma de studii cu stipendiu, va primi bursă/stipendiul
lunar în baza raportului privind prezența și activitatea de cercetare, să obţină minim nota opt
la toate examenele si calificativul Foarte bine sau Bine la toate rapoartele de cercetare
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asumate de către conducătorul de doctorat prin semnătură și orice evaluare prevăzută în planul
individual de studii;
k) în cazul în care studentul-doctorand nu-și îndeplinește obligațiile la lit.(j), încetează plata
bursei/stipendiu, contractul putându-se desfășura fără plata acestuia.
l) să execute în cadrul institutului în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare lucrările
specifice domeniului de cercetare conform planului de lucru stabilit de comun acord cu
conducatorul de doctorat;
m) să-şi actualizeze permanent datele de contact din fişa doctorandului;
n) să respecte secretul de serviciu privind cercetarea ştiinţifică efectuată;
o) să refacă sau să completeze teza de doctorat în termenele stabilite și în conformitate cu cele
stabilite de către comisia de doctorat și/sau CNATDCU;
p) să redacteze rezumatul tezei de doctorat şi în limba română, dacă teza a fost scrisă într-o
limbă de circulaţie internaţională;
r) să semneze, atunci când este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu hotărârile
SCOSAAR, actele adiţionale la prezentul contract de studii universitare de doctorat;
s) să achite, dacă și când va fi cazul, la termen și în cuantumul stabilit, taxele datorate şi cele
de susţinere a tezei de doctorat precum şi alte obligaţii ce decurg din prezentul contract;
ș) alte obligaţii care decurg din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat în SCOSAAR, din contractul de studii doctorale şi din legislaţia în
vigoare.
Art. 8 Prezentul Cod se completează cu prevederile legale în vigoare și se aplică începând cu
data aprobării de către Prezidiul Academiei Române.
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