ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Senatul Universitar
REGULAMENT
PRIVIND STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
PENTRU DOCTORANZII ADMIŞI ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2005-2006
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (a) Academia de Studii Economice din Bucureşti (numită în continuare ASE)
este atestată de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (numit în continuare
MECTS) şi de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
(numit în continuare CNCSIS), Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (numit în continuare CNATDCU) ca Instituţie Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat (numită în continuare IOSUD), în conformitate cu prevederile
Legii Învăţământului nr. 84/1995, [art.71 alin.(2), art.80 alin.(1), art.92 alin.(2) şi (3)],
republicată cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.14 din Legea nr.288/2004,
privind organizarea studiilor universitare şi în temeiul Metodologiei Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învatamântul Superior (ARACIS) de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă, în conformitate cu reglementările
Hotărârii Guvernului României nr. 567/2005 şi ale Ordinului M.Ed.C. nr. 4491/2005 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
(b) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare şi are ca finalitate
dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Doctoratul are două componente:
un program de pregătire universitară avansată şi un program instituţional de cercetare
ştiinţifică.
Art. 2. În cadrul ASE, doctoratul este de tip ştiinţific. Se bazează atât pe cercetarea
ştiinţifică avansată, contribuind astfel la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
cognitive în domeniul ştiinţific specializat; cât şi pe aptitudini personale şi manageriale
generice.
Art. 3. (a) În conformitate cu prevederile HG 567/2005 şi OM.Ed.C. nr. 4843/2006,
ASE organizează doctoratul în două domenii fundamentale şi zece domenii de doctorat:
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Ştiinţe Economice: Administrarea afacerilor, Cibernetică şi statistică,

Contabilitate, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Informatică
economică, Management, Marketing,


Ştiinţe Juridice: Drept.

(b) IOSUD – ASE promovează interdisciplinaritatea în cadrul studiilor universitare de
doctorat.
Art. 4. Studiile universitare de doctorat pot fi urmate de absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, ai învăţământului universitar de lungă durată organizat conform Legii
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenţii cu diplomă de
master ai studiilor universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004 cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 5. Domeniul de doctorat va fi înscris pe diploma de doctor.
Capitolul II
INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (IOSUD)

Art. 6. (a) Doctoratul se organizează în ASE cu aprobarea MECTS, pe baza evaluării
interne şi externe a capacităţii instituţionale de a oferi un mediu integrat de învăţare şi
cercetare avansată, de nivel naţional şi internaţional. Acreditarea se face de către ARACIS, în
colaborare cu CNATDCU.
(b) Programele de studii universitare de doctorat sunt supuse evaluării periodice interne
şi externe la intervale de maximum 5 ani conform metodologiei Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi Consiliului Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).
(c) Sunt supuse evaluării interne cu prioritate următoarele:
i) rezultatele cercetării întreprinse de conducătorii de doctorat şi doctoranzi,
materializate prin publicaţii, participarea la conferinţe, simpozioane şi
congrese ştiinţifice;
ii) relaţiile de colaborare cu conducătorii de doctorat afiliaţi la alte instituţii;
iii) indicatorii de monitorizare a programelor de studii universitare de doctorat;
iv) compatibilitatea programelor de studii universitare de doctorat cu Cadrul
European al Calificărilor şi Cadrul Naţional al Calificărilor.
(d) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de doctorat se realizează, în
condiţiile legii, prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
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(ARACIS) şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS),
conform unei metodologii specifice adoptate în acest sens.
(e) Şcoala doctorală care, după o perioadă de maximum 5 ani, nu a trecut printr-un
proces de evaluare internă şi externă intră în faza de lichidare şi nu mai beneficiază de dreptul
de a recruta noi doctoranzi. Faza de lichidare nu poate dura mai mult de un an universitar.
(f) Competenţa lichidării Şcolii doctorale prevăzută la alin.(a) aparţine IOSUD din care
face parte, care este obligată să informeze ARACIS şi CNCSIS despre procesul şi rezultatul
lichidării.
Art. 7. În temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare, ASE poate intra în
parteneriat/consorţiu cu institutele Academiei Române şi alte institute de cercetare şi de
învăţământ din ţară şi din străinătate. Într-un astfel de parteneriat/consorţiu, institutele
Academiei Române şi celelalte institute de cercetare şi de învăţământ pot contribui la
realizarea programelor de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu prevederile prezentului
Regulament.
Art. 8. (a) Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în ASE se
realizează prin Şcoli doctorale. Şcolile doctorale se organizează şi funcţionează în cadrul
Institutului de studii doctorale al IOSUD-ASE.
(b) Şcolile doctorale se organizează la propunerea Consiliilor Facultăţilor, sunt avizate
de Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale din ASE şi sunt aprobate prin
decizia Senatului ASE.
(c) Relaţiile de afiliere dintre şcolile doctorale şi facultăţi, în cadrul universităţii, sunt
stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare a ASE.
(d) Şcoala doctorală care funcţionează ca unitate organizatorică se poate constitui din
minimum 4 conducători de doctorat. Conducătorii de doctorat arondaţi unei şcoli doctorale
pot aparţine, în proporţie de maximum o treime din numărul lor total, şi altor universităţi sau
institute de cercetare din ţară şi din străinătate.
(e) Dintr-o şcoală doctorală pot face parte şi conferenţiari şi/sau cercetători ştiinţifici II,
implicaţi în activităţi de predare şi/sau de cercetare în cadrul şcolii respective.
(f) Şcolile doctorale care obţin rezultate în cercetare relevante la nivel internaţional,
certificate de documente adecvate şi certe, pot dobândi statutul de şcoli doctorale de
excelenţă.
Art. 9. (a) Statutul de şcoală doctorală de excelenţă este acordat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) pe baza unor criterii, standarde şi
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indicatori specifici şi a unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(b) Statutul de şcoală doctorală de excelenţă se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani.
În urma evaluării externe, aceast statut poate fi menţinut, numai pentru şcolile doctorale dintro IOSUD acreditată.
Art. 10. (a) Fiecare Şcoală doctorală este condusă de un coordonator şi un Consiliu al
şcolii doctorale.
(b) Coordonatorul şcolii doctorale este un conducător de doctorat din cadrul şcolii, ales
prin vot secret de către Consiliul şcolii doctorale şi validat de Consiliul Facultăţii. Funcţia de
coordonator al şcolii doctorale este echivalentă cu cea de prodecan.
(c) Din Consiliul şcolii doctorale fac parte toţi conducătorii de doctorat arondaţi
acesteia, precum şi reprezentanţi aleşi ai doctoranzilor în proporţie de 25% din totalul
membrilor Consiliului şcolii doctorale.
(d) Numărul minim al membrilor Consiliului şcolii doctorale este de cinci (patru
conducători de doctorat şi un doctorand).
Art. 11. (a) Consiliul Şcolii doctorale are, în principal, următoarele atribuţii :
i) elaborează regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi administrarea
programelor doctorale din sfera sa de competenţă, în concordanţă cu regulamentul
Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale al IOSUD din care face
parte;
ii) stabileşte conţinutul programului de studii universitare de doctorat, inclusiv
ponderea activităţilor individuale, a activităţilor în formaţiuni de studii şi a
activităţilor de cercetare desfăşurate sub coordonarea conducătorilor de doctorat;
iii) implementează proceduri de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale în
scopul evaluării tezelor de doctorat şi a avizării lor în vederea susţinerii publice;
iv) asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat;
v) poate echivala maximum două discipline din semestrul al II-lea al anului I de
Şcoală Doctorală, cu discipline de la programele de masterat de aprofundare;
vi) garantează informarea corectă şi completă a candidaţilor la programele de studii
universitare de doctorat asupra modului de admitere şi selecţie, a conţinutului
programelor de studii universitare de doctorat şi a criteriilor de evaluare a
rezultatelor cercetării, precum şi a modalităţilor de valorificare a studiilor
universitare de doctorat.
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(b) Regulamentele şcolilor doctorale se aprobă de Senat la propunerea Consiliului de
conducere al institutului de studii doctorale, în conformitate cu prevederile Cartei universitare.
Art. 12. (a) Regulamentele şcolilor doctorale reprezintă principalul act juridic în
temeiul căruia, la nivelul fiecărei şcoli doctorale şi în concordanţă cu Regulamentul studiilor
universitare de doctorat din IOSUD – ASE, sunt organizate şi se desfăşoară programele de
studii universitare de doctorat dintr-un domeniu disciplinar sau interdisciplinar al IOSUD –
ASE.
(b) Regulamentele şcolilor doctorale din IOSUD – ASE se actualizează, ori de câte ori
este cazul, cu dispoziţii legale noi, care vizează anumite aspecte din conţinutul său.
Art. 13. (a) Regulamentele şcolilor doctorale stabilesc criterii, proceduri şi standarde
obligatorii vizând:
i) modul de selecţie şi admitere a doctoranzilor;
ii) cerinţele de studii şi performanţe prealabile ale candidaţilor la studiile
universitare de doctorat;
iii) activităţile de pregătire a doctoranzilor prin dezvoltarea de competenţe
profesionale şi de competenţe transversale;
iv) activităţile de cercetare ale doctoranzilor prin stabilirea temei de cercetare,
încadrarea în echipe de cercetare şi asigurarea accesului la resurse de cercetare;
v) îndrumarea doctoranzilor sub aspectul relaţiilor dintre doctoranzi şi conducătorii
de doctorat, al procedurilor de schimbare a conducătorului de doctorat şi, în general,
al criteriilor formale pe care le implică îndrumarea doctoranzilor;
vi) numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate coordona un conducător de
doctorat;
vii) regulile de identificare şi sancţionare a fraudei academice, inclusiv a plagiatului;
viii) criteriile de evaluare a doctoranzilor, mai ales cu privire la modul de
valorificare a cercetării doctorale prin publicaţii, participări la conferinţe ştiinţifice
etc;
ix) criteriile de evaluare a conducătorilor de doctorat, cu precădere orientate spre
rezultatele ştiinţifice obţinute, cum ar fi: performanţe proprii în cercetare,
performanţe ştiinţifice ale doctoranzilor etc.;
x) elaborarea şi implementarea de indicatori de monitorizare şi evaluare a
programelor de studii universitare de doctorat;
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xi) organizarea şi funcţionarea unor organisme competente să soluţioneze
contestaţiile vizând aplicarea prevederilor prezentului Regulament.
(b) Regulamentele trebuie să conţină prevederi referitoare la programele de studii
universitare de doctorat desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis
astfel.
Art. 14. (a) În cadrul IOSUD se organizează un Consiliu de conducere al institutului de
studii doctorale, care este asistat în activitatea sa de o unitate executivă distinctă şi specifică.
(b) Organizarea, structura şi titulatura unităţii executive sunt stabilite de Senatul ASE.
(c) Şcolile doctorale care funcţionează în cadrul IOSUD – ASE beneficiază de asistenţa
managerială şi profesională a Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale şi a
unităţii executive care sprijină activitatea acestuia.
Art. 15. (a) Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale funcţionează ca
structură managerială, administrativă şi profesională distinctă a IOSUD – ASE, în baza
prevederilor prezentului Regulament, care este parte a Cartei universitare.
(b) Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale din IOSUD – ASE este
alcătuit din coordonatorii şcolilor doctorale care funcţionează în cadrul ASE şi din alţi
conducători de doctorat. Maximum 25% din membrii Consiliului sunt reprezentanţi aleşi ai
doctoranzilor.
Art. 16. (a) Conducerea operativă a Consiliului de conducere al institutului de studii
doctorale se exercită prin Director şi prin adjuncţi ai acestuia.
(b) Directorul Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale este
prorectorul de resort. În cazul IOSUD de tip parteneriat sau consorţiu, directorul şi consiliul
îşi exercită atribuţiile şi se subordonează conform prevederilor regulamentului de constituire
şi funcţionare al parteneriatului sau consorţiului.
Art. 17. (a) Directorul Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale este
numit, la propunerea Rectorului sau a Preşedintelui consorţiului, de către Senat, prin decizie,
emisă în conformitate cu prevederile Cartei universitare, în urma organizării unui concurs de
către IOSUD – ASE.
(b) Procedura concursului privind ocuparea postului de Director este reglementată prin
Regulamentul propriu al IOSUD – ASE.
(c) În baza deciziei de numire, ASE încheie, cu persoana desemnată, un contract de
management, pe o durată de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de Director al
Consiliului decât pentru maxim două mandate.
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(d) Drepturile şi obligaţiile directorului, criteriile de evaluare a activităţii acestuia,
precum şi modalităţile de modificare şi încetare a contractului, anterior expirării duratei
pentru care a fost încheiat, sunt prevăzute în contractul de management.
Art. 18. (a) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea
directorului sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(b) Consiliul stabileşte ordinea de zi a reuniunilor, pe baza propunerilor formulate de
către director şi/sau de către alţi membri ai Consiliului.
Art. 19. Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale, prin organele sale de
conducere, are în principal următoarele atribuţii:
i) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de
studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii
universitare de doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi
stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale;
ii) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor
programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat;
iii) avansează propuneri, inclusiv sub forma susţinerii unor iniţiative normative, care
să sprijine angajarea pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe de studii
universitare de doctorat;
iv) elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional al
absolvenţilor de studii universitare de doctorat;
v) avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri
şi parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de
doctorat şi a doctoratelor în co-tutelă;
vi) gestionează în numele şi pentru IOSUD sumele de bani destinate finanţării
programelor de studii universitare de doctorat, pe baza delegării de competenta a
conducerii IOSUD;
vii) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri
europene pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare;
viii) angajează cheltuieli în numele şi pentru Consiliul de conducere al institutului
de studii doctorale, prin delegare de competenţă, conform deciziei conducerii
IOSUD;
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ix) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării
programelor de studii universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare
conducerii IOSUD;
x) înregistrează propunerile de teme de doctorat în cadrul ştudiilor universitare de
doctorat.
Capitolul III
ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art. 20. (a) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare
internă şi externă a calităţii, stabilite pe baza bunelor practici internaţionale. În asigurarea
calităţii doctoratului, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii doctoratului din ASE are
în vedere trei criterii fundamentale de organizare şi funcţionare a IOSUD, stabilite de OUG
nr. 75/2005 la art. 10:
 Capacitatea instituţională (organizare coerentă; sistem adecvat de conducere şi
administrare; baza materială şi resursele financiare necesare unei funcţionări stabile pe
termen scurt şi mediu, precum şi resursele umane) ;
 Eficacitatea educaţională (organizarea proceselor de predare, învăţare şi
cercetare în termeni de conţinut, metode şi tehnici, resurse, selecţie a studenţilor şi a
personalului didactic şi de cercetare).
 Managementul calităţii (strategii, structuri, tehnici şi operaţii de evaluare a
performanţelor; sisteme de informaţii).
Cele trei criterii sunt complementare, iar utilizarea lor este obligatorie, în conformitate
cu prevederile legale.
(b) Principalii responsabili cu calitatea doctoratului sunt Senatul ASE, Biroul Senatului
ASE, Şcoala doctorală, catedrele, centrele de cercetare, conducătorii de doctorat şi
doctoranzii.
(c) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, MECTS
poate dispune luarea următoarelor măsuri:
 retragerea dreptului de a organiza concurs de admitere în unele domenii de
doctorat, pentru selectarea de noi doctoranzi, pe o perioadă de până la trei ani;
 retragerea calităţii de conducător de doctorat;
 retragerea titlului de doctor.
(d) Redobândirea dreptului de a mai organiza concurs de admitere în ciclul de studii
universitare de doctorat pentru unele domenii se poate obţine pe baza unui nou raport de
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evaluare aprobat de Senatul ASE, şi, după caz, cu avizarea ARACIS şi CNCSIS şi cu
aprobarea MECTS.
(e) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine la propunerea
Senatului ASE, pe baza unui raport de evaluare internă şi cu aprobarea MECTS.
(f) Conducătorii de doctorat şi IOSUD – ASE se evaluează intern şi extern o dată la
cinci ani.
Capitolul IV
ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 21. (a) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de trei ani
(minimum 180 puncte de credit) şi cuprinde: (a) Programul de pregătire universitară
avansată, (b) Programul instituţional de cercetare ştiinţifică şi (c) Elaborarea şi susţinerea
tezei de doctorat. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de
studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului ASE,
la propunerea conducătorului de doctorat.
(b) Susţinerea tezei de doctorat se poate face în maximum trei ani de la terminarea
studiilor universitare de doctorat, astfel:
- în primul an, cu aprobarea Biroului Senatului ASE;
- în următorii 1-2 ani, la cererea justificată a doctorandului, cu avizul conducătorului
de doctorat şi cu aprobarea Biroului Senatului ASE
(c) Prelungirea ciclului de studii universitare pentru elaborarea şi susţinerea tezei de
doctorat se face în regim cu taxă, cu excepţia anului IV. Nivelul taxei este stabilit de Senatul
universitar şi nu poate depăşi pe cel aferent ultimului an din programul normal de pregătire.
Art. 22. Graficul desfăşurării activităţilor didactice şi de cercetare se aprobă şi se face
public înainte de începerea anului universitar. La sfârşitul fiecărui an universitar se
organizează o singură sesiune de reprogramare. Pe parcursul anului universitar nu pot fi
adăugate sesiuni suplimentare de evaluare.
Art. 23. (a) Numărul de credite reprezintă un punctaj asociat fiecărei discipline de
studiu sau rapoarte de cercetare doctorală şi este proporţional cu volumul de muncă necesar
doctorandului pentru a însuşi disciplina sau elabora raportul de cercetare, cuprinzând atât
activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări practice de laborator,
proiecte, documentare, stagii practice, participare la procesul de evaluare a cunoştinţelor
dobândite şi susţinerea rapoartelor de cercetare etc.), cât şi munca depusă pentru asimilarea
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cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor, a proiectelor şi a rapoartelor
de cercetare etc.
(b) Numărul punctelor de credit acumulate condiţionează promovarea anului de studiu
şi trecerea în anul superior. Punctele de credit se exprimă în numere întregi strict pozitive. Pe
parcursul pregătirii unei discipline sau al elaborării rapoartelor de cercetare nu se pot acorda
puncte de credit parţiale pe componente de activitate aferente acestora.
(c) Punctele de credit sunt numite transferabile în măsura în care sunt recunoscute
pentru echivalarea unei perioade de studiu pe care doctorandul a desfăşurat-o anterior sau în
cadrul unei alte IOSUD din ţară sau străinătate.
(d) Unitatea de echivalare a disciplinelor sau a programelor de studiu este punctul de
credit. Echivalarea unei discipline sau raport de cercetare se face prin analiza conţinutului
programei analitice, a sarcinilor prevăzute pentru însuşirea acestuia şi prin compararea
punctelor de credit obţinute iniţial cu cele ale instituţiei care echivalează. Punctele de credit
asociate unei discipline sau raport de cercetare pot fi echivalate total sau parţial
(e) Punctele de credit asociate disciplinelor sau rapoartelor de cercetare sunt
transferabile de la IOSUD-urile din România acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu, precum şi de la universităţile din străinătate autorizate să funcţioneze pe teritoriul
ţării unde îşi desfăşoară activitatea. Dacă numărul punctelor de credit obţinute este mai mic
decât cel din planul de învăţământ al Şcolii doctorale care echivalează, Consiliul de conducere
al institutului de studii doctorale ASE stabileşte capitole suplimentare pentru care se vor face
evaluări de diferenţe; dacă numărul punctelor de credit obţinute iniţial este mai mare decât cel
din planul de învăţământ al Şcolii doctorale ASE, surplusul este consemnat peste numărul
punctelor de credit de promovabilitate şi nu se echivalează cu punctele de credit de la alte
discipline sau rapoarte de cercetare. Se pot echivala maxim 120 de puncte de credit aferente
întregului ciclu de studii universitare de doctorat.
Art. 24. (a) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale.
(b) Drepturile şi obligaţiile ce revin doctoranzilor, conducătorilor de doctorat,
precum şi IOSUD, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de
studii universitare de doctorat.
(c) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie, la propunerea şcolilor
doctorale, cu fiecare doctorand în parte, pe baza mandatului dat în acest scop de către
IOSUD, prin Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale.
(d) Contractul de studii doctorale este semnat de doctorand, conducătorul de
doctorat, coordonatorul şcolii doctorale şi rector.
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(e) Neînţelegerile dintre doctorand şi şcoala doctorală sau dintre doctorand şi
conducătorul de doctorat se rezolvă de către Comisia de Etică a ASE.
(f) Modelul de contract se aprobă de către Biroul Senatului universitar, la
propunerea Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
Art. 25. (a) Pentru fiecare etapă distinctă a studiilor universitare de doctorat, respectiv
etapa de pregătire universitară avansată şi etapa de cercetare, se încheie un contract de studii
universitare de doctorat.
(b) Contractul de studii universitare de doctorat pentru etapa de pregătire universitară
avansată va cuprinde obligatoriu următoarele clauze:
i) datele de identificare ale conducătorului de doctorat, doctorandului şi ale echipei
de cercetare;
ii) tipurile de competenţe şi modalităţile de formare şi evaluare a acestora;
iii) perioada de pregătire universitară avansată;
iv) cuantumul lunar al bursei;
v) indicatorii minimi de performanţă ştiinţifică de îndeplinit de către doctoranzi, cu
accent pe rezultate în învăţarea prin cercetare şi ale studiului individual, pe
participarea la conferinţe, seminarii şi alte evenimente ştiinţifice;
vi) modalităţile de stabilire şi recuperare a cheltuielilor de la doctoranzi în cazul în
care aceştia nu finalizează programul de pregătire universitare avansată.
(c) Contractul de studii universitare de doctorat pentru etapa de cercetare va cuprinde
obligatoriu următoarele clauze:
i) datele de identificare ale doctorandului, conducătorului de doctorat şi ale echipei
de cercetare;
ii) tema de cercetare aleasă;
iii) bugetul de cercetare alocat, care va include cel puţin cheltuielile privind
personalul, cheltuielile de logistica, de informare, de participare la conferinţe,
seminarii şi alte evenimente ştiinţifice, şi cuantumul bursei;
iv) indicatorii minimi de performanţă ştiinţifică de îndeplinit de către doctoranzi, cu
accent pe publicaţii şi participarea la conferinţe, seminarii şi alte evenimente
ştiinţifice;
v) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
vi) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare;
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vii) modalităţile de stabilire şi recuperare a cheltuielilor de la doctoranzi în cazul
aceştia nu finalizează programul instituţional de cercetare ştiinţifică.
(d) Pe parcursul şcolarizării, dacă se modifică condiţiile contractuale, se pot încheia acte
adiţionale.
Art. 26. Doctoratul se desfăşoară în limba română sau în limba engleză, la cererea
doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între ASE, conducătorul de
doctorat şi doctorand.
Art. 27. (a) Pentru formarea de competenţe şi aptitudini personale şi manageriale
generice, pe durata ciclului de studii universitare de doctorat se vor organiza, în mod
complementar, conferinţe doctorale cu profesori invitaţi; cursuri, seminarii, dezbateri pe teme
specifice; şcoli de vară, mobilităţi, cotutelă doctorală etc. Aceste activităţi se vor realiza într-o
structură flexibilă care să nu prejudicieze scopul fundamental al programului doctoral.
(b) Activităţile complementare sunt prevăzute cu puncte de credit, proporţional cu
contribuţia la formarea acestor competenţe şi abilităţi. Creditele acordate acestei pregătiri
complementare nu trebuie să însumeze mai mult de 30 de puncte. Ele pot fi acumulate de
doctorand prin participarea şi prin implicarea personală în conceperea şi în desfăşurarea
activităţilor de formare de aptitudini personale şi manageriale generice.
Art. 28. (a) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în cotutelă internaţională.
Doctorandul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de
doctorat din ASE şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară, pe baza unui acord scris
între instituţiile organizatoare implicate. Acordul prevede recunoaşterea reciprocă a titlului
ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor
acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.
(b) Acordul stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre
cele două institute implicate, inclusiv obligaţiile lor financiare, în concordanţă cu rolul pe care
îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară.
(c) Instituţia care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar cealaltă are
rolul de cotutelă.
Art. 29. (a) Studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu
frecvenţă şi fără frecvenţă.
(b) Studiile universitare de doctorat la forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza
în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă. MECTS alocă anual pentru
studiile universitare de doctorat la forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de locuri
finanţate de la buget.
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(c) Doctoratul la forma de învăţământ fără frecvenţă se organizează numai în regim cu
taxă.
(d) Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă şi cuantumul taxei se stabilesc
de către Senatul ASE, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a
calităţii.
(e) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat – programul de
studii universitare avansate şi Programul instituţional de cercetare ştiinţifică – sunt obligatorii
pentru ambele forme de învăţământ.
Art. 30. (a) Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, Consiliul de
conducere al institutului de studii doctorale poate aproba schimbarea formei de învăţământ
şi a regimului de finanţare ce decurge din această schimbare, numai după absolvirea fiecărui
an de studii doctorale, modificând corespunzător clauzele contractului de studii doctorale.
Ocuparea locurilor cu finanţare de la buget, rămase vacante, se va face anual, în ordinea
descrescătoare a performanţelor profesionale, numai de către doctoranzii de la forma de
învăţământ cu frecvenţă, cu taxă şi integralişti.
(b) Punctele de credit luate în considerare provin numai de la disciplinele din planul de
învăţământ. Numărul maxim de puncte de credit pe an, care se ia în considerare, este 60.
Media aritmetică la finele anului anterior este ponderată cu numărul de puncte de credit şi se
calculează cu două zecimale, cu trunchiere.
(c) Biroul Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti stabileşte şi
comunică numărul locurilor finanţate de la buget pentru fiecare domeniu de doctorat şi an de
studiu, în concordanţă cu numărul locurilor ocupate prin concursul de admitere în anul I.
(d) Pentru clasificare, se parcurg următorii paşi:


Se determină numărul locurilor de la buget care se scot la concurs. Fie acesta m.



Se stabileşte lista doctoranzilor care au n*60 puncte de credit, unde n este

numărul anilor absolviţi. În această listă studenţii sunt aşezaţi în ordinea
descrescătoare a mediei calculate conform art. 14 (b). Se trage linie după m poziţii.


Dacă locurile de la buget nu se completează după parcurgerea pasului anterior,

se continuă cu analiza studenţilor care au n*(60-i) puncte de credit unde i=1.


Procesul continuă pentru i=2,3,4…, până la completarea locurilor de la buget.



Dacă mai mulţi studenţi au aceeaşi medie a anului precedent, departajarea

pentru ultimul loc se face după:
 punctajul general de la admiterea în anul I, pentru anul al II-lea de studiu;
 media generală cumulată a anilor I şi al II-lea, pentru anul al III-lea de studiu.
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Art. 31. (a) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat în
următoarele situaţii:
 conducătorul de doctorat este indisponibil o perioadă mai mare de un an sau nu
respectă clauzele din contractul de studii;
 Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale constată o
incompatibilitate evidentă între argumentele ştiinţifice ale doctorandului şi cele ale
conducătorului de doctorat.
(b) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat, în cadrul
aceluiaşi domeniu de doctorat.
(c) Cererea de schimbare a conducătorului de doctorat trebuie avizată de noul
conducător de doctorat şi aprobată, la propunerea Consiliului de conducere al institutului de
studii doctorale, de către Biroul Senatului universitar.
Art. 32. (a) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată în
timpul ciclului de studii universitare de doctorat, în cadrul aceluiaşi program de cercetare
doctorală sau pe baza susţinerii unui nou proiect de cercetare ştiinţifică.
(b) Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de către Biroul Senatului universitar,
la propunerea Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale, în cadrul aceluiaşi
domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul şi nu implică modificarea duratei ciclului de
studii universitare de doctorat.
(c) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu
acordul ambelor IOSUD.
Capitolul V
ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ
Art. 33. (a) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul Şcolii
doctorale, pe baza planului de învăţământ propus de Consiliul de conducere al institutului de
studii doctorale şi aprobat de Biroul Senatului universitar. Programul de pregătire universitară
avansată are o durată de două semestre şi are alocate 60 de puncte de credit.
(b) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul
domeniului de studii de doctorat, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru o
inserţie rapidă a absolventului studiilor universitare de doctorat pe piaţa muncii.
(c) Planul de învăţământ cuprinde cel puţin 10 ore didactice pe săptămână: cursuri,
seminarii şi lucrări aplicative.
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(d) Pentru personalizarea pregătirii, Consiliul de conducere al institutului de studii
doctorale împreună cu conducătorii de doctorat pot aproba înlocuirea a maxim două discipline
din domeniul său cu alte două discipline aparţinând altor domenii de doctorat.
(e) Biroul Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale poate aproba, la
propunerea tutorelui, ca una sau maxim două discipline din programul de pregătire al
doctorandului să poată fi urmate în cadrul programelor de masterat.
(f) Evaluarea cunoştinţelor, în programul de pregătire universară avansată, se face de
către comisii de evaluare aprobate de Biroul Consiliul de Conducere.
(g) În cadrul programului de pregătire doctorală nu se fac echivalări de examene.
Art. 34. Semestrul universitar are 14 săptămâni. La sfârşitul semestrului se face
evaluarea cunoştinţelor, alocându-se pentru aceasta două săptămâni.
Art. 35. Forma de susţinere a examenelor se stabileşte de către Biroul Senatului
universitar, la propunerea Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale.
Art. 36. La forma de învăţământ cu frecvenţă, prezenţa este obligatorie. În cazul în care
doctorandul absentează la mai mult de 30% din volumul activităţilor programate pe fiecare
disciplină, va fi declarat nepromovat în anul universitar respectiv.
Art. 37. Doctoranzii de la forma de învăţământ fără frecvenţă susţin aceleaşi examene,
împreună cu doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă. Ei au dreptul să participe la
activităţile programate pentru forma învăţământ cu frecvenţă.
Art. 38. Formele de evaluare, obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice,
referate, monografii etc.), modalităţile de notare, condiţiile pentru promovarea disciplinei sunt
echivalente cu cele stabilite în Regulamentele ASE privind activitatea didactică pentru
programele de licenţă şi de masterat.
Art. 39. Promovarea programului de studii avansate este condiţionată de obţinerea a 60
de puncte de credit. Doctorandul poate accede în Programul instituţional de cercetare
ştiinţifică doar dacă acumulează minimum 45 de puncte de credit şi promovează proiectul de
cercetare ştiinţifică; în caz contrar va fi exmatriculat. Punctele de credit de la disciplinele
nepromovate (maxim 15) vor fi recuperate în primul an de cercetare; în caz contrar
doctorandul va fi exmatriculat.
Art. 40. În programul de pregătire universitară avansată se include şi elaborarea, în luna
ianuarie, a Planului individual de pregătire universitară avansată pentru semestrul al II-lea.
Împreună cu tutorele, doctorandul stabileşte tema tezei de doctorat şi disciplinele de
specialitate în conformitate cu tema tezei de doctorat şi cu proiectul de cercetare doctorală.
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Art. 41. (a) Pentru promovarea anului I şi admiterea în Programul instituţional de
cercetare ştiinţifică, doctorandul susţine public un Proiect de cercetare ştiinţifică, în care
contribuţia sa trebuie să fie substanţială şi evidenţiabilă.
(b) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de
doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară
avansată, cu domeniul de expertiză a conducătorului de doctorat şi cu programele şi proiectele
de cercetare promovate în ASE şi este aprobată de Consiliul de conducere al institutului de
studii doctorale. Proiectul de cercetare doctorală se depune la secretariatul Consiliului de
Conducere, online şi în formă clasică, avizat, în prealabil, de către conducătorul de doctorat.
După depunerea lui, acesta se secretizează prin ştergerea datelor de identificare a autorului şi
a conducătorului de doctorat.
(c) Comisia de evaluare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din minimum
trei persoane, respectiv, conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi
doi specialişti cu titlul de doctor şi funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau
cercetător ştiinţific gradul II din ASE sau din consorţiul de cercetare stabilit potrivit
prevederilor art. 7.
(d) Rezultatele evaluării se exprimă printr-unul dintre următoarele calificative: ,,foarte
bine" = punctaj între 80 şi 100, ,,bine" = punctaj între 60 şi 80, ,,satisfăcător" = punctaj între
50 şi 60 sau ,,nesatisfăcător" = punctaj mai mic de 50. Calificativele „foarte bine” şi „bine”
permit promovarea doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului
,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul prezintă şi susţine, contra unei taxe, un nou
proiect, în sesiunea de reprogramare.
(e) Dacă şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se
obţine calificativul ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din
ciclul de studii universitare de doctorat. Dacă a promovat toate examenele, el primeşte un
certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de
studii universitare de doctorat.
(f) Doctorandul care nu depune proiectul sau cel care nu se prezintă la interviu nu
promovează în anul al II-lea şi va fi exmatriculat.
Art. 42. (a) Evaluarea Proiectului de cercetare ştiinţifică se realizează într-o singură
etapă, structurată în două faze:


Faza evaluării individuale a proiectului de cercetare ştiinţifică. Fiecare

membru din comisia de evaluare acordă un punctaj (0-75 pct.) pentru fiecare criteriu
examinat şi consemnează un comentariu ataşat notei. Dacă diferenţa este mai mare de
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10 pct., se apelează la dialogul între evaluatorii care se diferenţiază, se dezbat
argumentele şi, în final, se adoptă punctajul stabilit prin consens.


Faza evaluării în şedinţă publică. Fiecare membru din comisia de evaluare

acordă un punctaj (0-25 pct.), iar punctajul final va fi media aritmetică a punctajelor
individuale.
(b) Media finală acordată de fiecare membru al comisiei va rezulta din media celor două
aprecieri (individuală şi publică), iar media finală a proiectului de cercetare va fi media
aritmetică a evaluărilor finale ale membrilor comisiei.
Capitolul VI
ORGANIZAREA PROGRAMULUL INSTITUŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Art. 43. (a) Programul instituţional de cercetare ştiinţifică are o durată de patru
semestre, i se alocă 120 de puncte de credit şi este organizat în domeniul de competenţă în
care s-a consacrat conducătorul de doctorat;
(b) Cercetarea ştiinţifică se va finaliza în anul II printr-un raport intermediar, iar în anul
III printr-un raport final.
Art. 44. (a) Programul instituţional de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea
conducătorului de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare ştiinţifică. El poate fi o subtemă
a unui proiect de cercetare în echipă, care se desfăşoară la nivelul centrelor de cercetare sau
catedrelor;
(b) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de doi
conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului de cercetare
aprobat de Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale. Cei doi conducători de
doctorat pot să aparţină IOSUD – ASE sau partenerilor din consorţiu. În acest caz, între
instituţii se încheie un acord de cotutelă.
(c) Programul instituţional de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul ASE, în
cadrul institutelor de cercetare sau de învăţământ superior din ţară sau străinătate, partenere în
consorţii cu ASE.
Art. 45. Evaluarea rapoartelor de cercetare doctorală se va face în sesiunea de
programare a examenelor conform graficului de activităţi
Art. 46. (a) Rapoartele de cercetare doctorală (intermediar şi, respectiv, final) se depun
la secretariatul Consiliul de Conducere, on line şi în formă scrisă, avizate, în prealabil, de
către conducătorul de doctorat şi însoţite de o fişă a publicaţiilor doctorandul, precum şi a
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citărilor propriilor cercetări. După depunerea lor, acestea se secretizează prin ştergerea datelor
de identificare ale autorului şi ale conducătorului de doctorat.
(b) Raportul intermediar de cercetare doctorală va fi depus numai de către doctoranzii
care şi-au îndeplinit integral obligaţiile din anul I (au promovat disciplinele din anul I).
Art. 47. (a) Rapoartele de cercetare doctorală (intermediar din anul II şi final din anul
III) sunt evaluate de Comisii de evaluare. Raportele intermediar şi final trebuie să facă
obiectul publicării a cel puţin 2 articole în reviste de specialitate de prestigiu, din ţară şi/sau
din străinătate, cu referenţi ştiinţifici (de preferinţă, cotată ISI).
(b) Comisia de evaluare este formată din minimum trei persoane, respectiv,
conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi doi specialişti cu titlul
de doctor şi funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific
gradul II din ASE sau din consorţiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor art. 7 din
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
(c) Membrii comisiilor de evaluare se stabilesc prin tragere la sorţi de către Consiliul de
conducere al institutului de studii doctorale ASE din Registrul de specialişti, conform (a) şi
grupaţi pe domenii de doctorat.
Art. 48 (a). Evaluarea rapoartelor de cercetare (intermediare/finale) se realizează în
două etape obligatorii: evaluarea conţinutului ştiinţific al Raportului de cercetare şi evaluarea
prin interviu a competenţelor ştiinţifice dobândite prin cercetare.
(b) Evaluarea conţinutului ştiinţific al raportului se desfăşură în următoarele faze:
- Faza evaluării individuale, online. Fiecare specialist din comisie primeşte
online Raportul de cercetare, acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat (în
total, maximum 75 pct.) şi consemnează în fişa de evaluare online comentarii ataşate
punctajului. Comentariile sunt obligatorii şi vor nominaliza punctele tari şi slabe ale
raportului de cercetare. Evaluatorii pot descărca şi imprima Raportul de cercetare.
Fiecare specialist va avea o pagină proprie de evaluare, accesul făcându-se pe baza
numelui utilizator şi parolei individuale, transmise prin e-mail. În acest proces
participă numai experţi specialişti cu adrese de e-mail valide. În pagina proprie de
evaluare se vor primi:
o

o fişă a publicaţiilor studentul-doctorand;

o

o fişă a citărilor propiilor cercetări;

o

raportul de cercetare şi

o

fişa de evaluare corespunzătoare fiecărui raport.
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Dacă în fişa publicaţiilor proprii şi/sau în fişa citărilor propriilor cercetări ale
studentului-doctorand nu s-a consemnat nimic, atunci se vor trece zero puncte în fişa
de evaluare la criteriile corespunzătoare (B1 şi B2). În cazul în care diferenţa între
punctajele individuale acordate de către membrii comisiei este mai mare de 10,
comisia analizează punctajul în panel, pentru obţinerea consensului.
- Faza consensului în panel. Specialiştii din comisia de evaluare analizează –
clasic sau online - în panel Raportul de cercetare şi decid punctajul stabilit prin
consens.
(c) Etapa evaluării prin interviu a competenţelor ştiinţifice dobândite prin cercetare se
realizează în şedinţă publică. Membrii din comisia de evaluare intervievează candidatul
asupra Raportului de cercetare (intermediar/final), punând accentul pe cunoaşterea de către
candidat a stadiului actual al cercetării, pe contribuţiile sale originale şi pe confruntarea, prin
publicaţii şi conferinţe, cu mediul ştiinţific naţional şi internaţional. Fiecare membru din
comisie acordă un punctaj de la 0 la 25. Dacă diferenţa între evaluatori este mai mare de cinci
puncte, se apelează la dialog, se dezbat argumentele şi, în final, se stabileşte punctajul întreg,
prin consens.
(d) Punctajul final acordat candidatului rezultă prin însumarea punctelor obţinute în cele
două etape. Nota acordată rezultă din împărţirea la 10, a punctajului total, cu rotunjire la
întreg.
Art. 49. Rapoartele de cercetare depuse după termenul limită comunicat oficial nu sunt
luate în considerare. Vor fi eliminate rapoartele de cercetare care se află în una din
următoarele situaţii:
− nu se încadrează în tematica de cercetare aprobată în planul individual de pregătire;
− nu respectă structura proiectului de cercetare, din care să rezulte stadiul actual al
cunoaşterii şi contribuţiile personale.
Art. 50. Evaluarea rapoartelor de cercetare doctorală se va face în sesiunea programată
prin graficul de activităţi al anului universitar respectiv.
Art. 51. Rapoartele de cercetare doctorală vor fi admise dacă vor avea cel puţin 50
puncte. Fiecărui proiect promovat i se acordă 60 puncte de credit. Rapoartele neadmise mai
pot fi evaluate şi susţinute doar o singură dată, în sesiunea de reprogramare şi doar în regim
cu taxă egală cu cea stabilită pentru reprogramarea examenelor din ciclul de licenţă. Dacă şi la
a doua susţinere a raportului de cercetare doctorală nu se obţin cel puţin 50 puncte,
doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat.
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Capitolul VII
CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT
Art. 52 (a) Conducător de doctorat poate fi profesor universitar, profesor universitar
consultant, academician sau cercetător ştiinţific principal gradul I, care are titlul de doctor
obţinut în domeniul fundamental de ştiinţe în care îndrumă.
(b) Conducătorul de doctorat se numeşte prin ordin al MECTS, la propunerea Senatului
ASE, cu avizul CNATDCU. Propunerea se face pe baza evaluării interne a activităţii didactice
şi de cercetare, de relevanţă naţională şi internaţională descrisă într-un dosar de candidatură.
(c) Senatul ASE va înainta MECTS propuneri de repartizare nominală, pe un singur
domeniu de doctorat, pentru cadrele didactice care au obţinut titlul de profesor universitar
după intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Educaţiei si Cercetării nr. 5.098/2005 pentru
aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar. Senatul
ASE transmite propunerile de repartizare atât pentru cadrele didactice proprii, cât si pentru
cele din alte instituţii de învăţământ superior sau unităţi de cercetare cu care au fost încheiate
parteneriate, potrivit legii.
(d) Senatul ASE va face propunerile de la aliniatul (c) pentru profesorii care au publicat
cel puţin două articole în reviste clasificate ISI.
(e) Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în ASE
sau în instituţii care au încheiat parteneriate cu ASE. Un conducător de doctorat îşi poate
desfăşura activitatea prin afiliere la o singură IOSUD.
(f) Conducătorul de doctorat are rol de tutore în Programul de pregătire universitară
avansată şi de coordonator în Programul instituţional de cercetare ştiinţifică, de elaborare şi
de susţinere a tezei de doctorat. Activitatea de tutore intră în norma de bază a conducătorului
de doctorat, la alte activităţi, iar activitatea de coordonator intră în norma didactică şi de
cercetare, pe durata normală de doi ani ai Programului de cercetare ştiinţifică. În cazul
îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către doi conducători de doctorat,
normarea se face proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.
(g) Conducătorul de doctorat are obligaţia să urmărească modul în care doctorandul
realizează activitătile din programul de doctorat.
Art. 53 În Programul instituţional de cercetare ştiinţifică doctorală un conducător de
doctorat poate îndruma maximum 15 doctoranzi, cu condiţia menţinerii criteriilor de calitate.
Art. 54 După pensionare, conducătorul de doctorat, cu excepţia celui care a obţinut
calitatea de profesor universitar consultant, nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi.
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Profesorul consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de
ani.
Art. 55 (a) Prin încetarea contractului de muncă la ASE, cu excepţia cazurilor din art.
55, se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor
conducători de doctorat din IOSUD – ASE.
(b) Conducătorii de doctorat care nu s-au evaluat sau care nu au obţinut, prin evaluare,
calificativul foarte bine sau bine, nu mai pot primi spre îndrumare noi doctoranzi, iar în unele
cazuri pot pierde calitatea de conducători de doctorat.

Capitolul VIII
DOCTORANDUL
Art. 56. Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia –
de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susţinerea publică a tezei de
doctorat – calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada
programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada
programului de cercetare ştiinţifică.
Art. 57 (a) Doctorandul are următoarele drepturi:
 să utilizeze baza materială a IOSUD – ASE (amfiteatre, laboratoare, bibliotecă
etc) pentru derularea activităţilor specifice studiilor universiatre de doctorat;
 să primească lunar bursa de doctorat;
 să primească certificatul de absolvire a programului de pregătire universitară
avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, dacă, la încheierea
anului I, a promovat toate examenele, dar nu a promovat proiectul de cercetare
doctorală sau nu mai doreşte să intre în programul instituţional de cercetare
ştiinţifică;
 să solicite conducerii IOSUD schimbarea conducătorului de doctorat în cazul
în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele
contractului de studii;
 să beneficieze de recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală asupra
tezei de doctorat;
 să i se acorde diploma corespunzătoare, după îndeplinirea tuturor obligaţiilor
de studii şi cercetare ştiinţifică şi după susţinerea tezei de doctorat.
(b) Doctorandul are următoarele obligaţii:
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 să respecte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat şi celelalte acte normative care reglementează acest
domeniu. Acestea pot fi consultate pe paginile de la adresele www.ase.ro şi
www.doctorat.ase.ro.;
 să nominalizeze Academia de Studii Economice din Bucureşti – IOSUD în
toate publicaţiile personale privind diseminarea cercetării doctorale;
 doctoranzii busieri, să efectueze 4-6 ore didactice pe săptămână, fără
remunerare suplimentară, iar cei nebursieri, să efectueze 4-6 ore didactice pe
săptămână, dacă sunt solicitaţi de către IOSUD;
 doctoranzii la forma de învăţământ cu frecvenţă, să fie prezenţi la activităţile
didactice din cadrul programului de pregătire doctorală avansată, în proporţie de
cel puţin 70% din program;
 doctoranzii în regim cu taxă, să plătească taxa de studii în cuantumul şi la
termenele stabilite de IOSUD;
 să plătească, în cel mai scurt timp, contravaloarea prejudiciilor rezultate din
degradarea sau distrugerea din vina lui, a unor bunuri aparţinând ASE;
 să semneze, la începutul anului universitar, contractul de studii universitare de
doctorat.
Art. 58. (a) Pentru bursele de doctorat, ASE depune anual proiecte de grant care
urmează să fie finanţate din Fondul Social European. Bursele se obţin prin concurs organizat
de ASE, împreună cu echipele de implementare a proiectelor.
(b) Doctorandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, finanţat de la buget poate
obţine bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de către echipele de
implementare a proiectelor de burse doctorale.
(c) Doctoranzii beneficiază de aceste burse pe întreaga durată de trei ani a programului
doctoral. Neîndeplinirea integrală a cerinţelor aferente programului doctoral conduce la
pierderea bursei şi la restituirea tuturor sumelor primite.
(d) Doctoranzii care beneficiază de aceste burse vor trebui să accepte şi dispoziţiile
speciale ale contractului de finanţare.
(e) Activităţile didactice care depăşesc nivelul prevăzut la art. 58 alin. (b) vor fi
remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, întrând 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.
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Art. 59. Doctoranzii străini înmatriculaţi pe cont propriu valutar suportă cheltuielile
pentru organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire universitară avansată, a
Programului de cercetare ştiinţifică, precum şi cele aferente altor activităţi cuprinse în
programul doctoral, în cuantumul stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 60. (a) Doctoranzii, care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare
prevăzute în contract şi susţin teza de doctorat primesc titlul de doctor în domeniul de doctorat
abordat.
(b) În cazul în care doctorandul nu-şi îndeplineşte, în termenele aprobate, obligaţiile
aferente, va fi exmatriculat, la cererea conducătorului de doctorat sau din autosesizarea
Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale.
Capitolul X
ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT
Art. 61. Doctoratul se finalizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat. Teza va fi
aprobată pentru susţinerea publică numai dacă cercetarea doctorală a fost finalizată prin
minimum trei articole publicate în reviste de specialitate, cu referenţi ştiinţifici, dintre care
minim unu în străinătate (de preferinţă, revistă cotată ISI).
Art. 62. Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi
modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. Responsabilitatea privind conţinutul şi
originalitatea tezei de doctorat revine autorului şi conducătorului ştiinţific.
Art. 63. (a) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite printr-o
metodologie proprie, care va fi integrată prezentului Regulament şi în concordanţă cu
standardele naţionale.
(b) Teza de doctorat poate fi redactată şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(c) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de
specialitate sau al centrului de cercetare, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii
comisiei de doctorat. Analiza se finalizează cu recomandări ştiinţifice.
(d) Teza de doctorat se prezintă Consiliului de conducere al institutului de studii
doctorale împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a
analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate sau de centrul de cercetare.
(e) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la IOSUD care a făcut
înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor doi
conducători de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare prevăzute la alin. (c).
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Art. 64. (a) Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale trimite teza de
doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de specialişti, denumită în continuare comisie
de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de Consiliul de
conducere al institutului de studii doctorale.
(b) Comisia de doctorat este alcătuită din cinci persoane, respectiv preşedintele,
conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară
activitatea în afara ASE. Referenţii oficiali din afara ASE pot proveni din universităţi,
institute de cercetare sau alte organisme nominalizate de Biroul Senatului universitar
(c) Preşedintele comisiei este un reprezentant al Senatului ASE.
(d) Referenţii oficiali din comisia de doctorat sunt specialişti în domeniul în care a fost
elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar
universitar sau cercetător ştiinţific principal gradul II.
(e) Din comisie pot face parte şi specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la aliniatul (d).
(f) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
cuprinde reprezentanţi ai ambelor IOSUD. Comisia de doctorat poate fi completată cu unul –
doi referenţi provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea conducătorilor
de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al Senatului ASE.
Art. 65. (a) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză a tezei la
Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale în termen de maximum 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 Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale, cu
acordul scris al conducătorului de doctorat şi al referenţilor implicaţi.
(b) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine
indisponibil, el poate fi schimbat, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea
Biroului Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale. Referentul care, din
motive obiective, absentează de la susţinerea publică, va trimite preşedintelui comisiei
referatul de analiză asupra tezei de doctorat, o declaraţie scrisă în care va menţiona
calificativul acordat precum şi motivul neparticipării la susţinerea publică a tezei de doctorat.
(c) Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi aprobată numai dacă toate referatele
membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.
Art. 66. (a) În vederea susţinerii publice a tezei, doctorandul va elabora rezumatul tezei
de doctorat şi autoevaluarea asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, lista de publicaţii
personale şi declaraţia de asumare a răspunderii privind propriile activităţi şi realizări.
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(b) În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul
tezei de doctorat se scrie obligatoriu şi în limba română.
(c) Teza de doctorat, rezumatul tezei, autoevaluarea, lista publicaţiilor şi declaraţia de
asumare a răspunderii se depun la Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale,
împreună cu referatele favorabile ale membrilor comisiei de doctorat.
(d) Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale transmite la Biblioteca
Centrală ASE teza de doctorat şi rezumatul tezei de doctorat, cu cel puţin 18 zile înainte de
susţinerea publică, în formă clasică şi electronică, pentru consultarea lor de către cei
interesaţi, asigurându-se regimul pentru materiale nepublicate.
Art. 67. (a) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, în faţa Comisiei de doctorat.
(b) Data şi locul susţinerii acesteia se stabileşte în intervalul de minimum 15 zile şi de
maximum trei luni de la data aprobării Comisiei de doctorat de către Consiliul de conducere al
institutului de studii doctorale şi se afişează cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de
preşedintele Comisiei de doctorat.
(c) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci
membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de
doctorat.
(d) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională,
susţinerea publică se poate face în limba respectivă.
Art. 68. (a) Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere
ştiinţifică şi profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi
în sală.
(b) Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate şi excelenţă ale tezei de
doctorat, precum şi pe recunoaşterea rezultatelor obţinute.
(c) Dezbaterea se desfăşoară astfel: se prezintă teza şi rezultatele obţinute de către
doctorand; se prezintă referatele de către referenţii oficiali; se adresează întrebări şi se
formulează răspunsuri, activitate la care participă, deopotrivă, doctorandul, membrii comisiei
şi specialiştii aflaţi în sală.
Art. 69. (a) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evaluează şi
deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat.
Calificativele care pot fi atribuite sunt foarte bine, bine sau satisfăcător. Calificativul se
supune la vot şi devine hotărâre a întregii comisii numai în condiţiile în care a întrunit cel
puţin patru voturi.
(b) Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în Programul instituţional de
cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat care permit atribuirea calificativului
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foarte bine sau bine, comisia comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul
de doctor.
(c) În cazul atribuirii calificativului satisfăcător, comisia de doctorat va preciza
elementele de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat şi va
solicita, într–un termen fixat de comisie, o nouă susţinere publică a tezei. 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 tot satisfăcător,
teza de doctorat este considerată respinsă şi doctorandul este exmatriculat.
(d) Pentru susţinerea tezei de doctorat, Senatul ASE stabileşte anual, pentru toţi
doctoranzii, o taxă de susţinere a tezei şi de finalizare a doctoratului, corespunzătoare
cheltuielilor ocazionate de aceste activităţi.
Capitolul XI
CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR ŞI ELIBERAREA DIPLOMEI
Art. 70. (a) Hotărârea comisiei de doctorat, conţinând propunerea de conferire a titlului
ştiinţific de doctor, se înaintează Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale
pentru avizare.
(b) Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale din ASE verifică
îndeplinirea cerinţelor legale referitoare la obligaţiile doctorandului pe timpul programului de
pregătire, a legalităţii privind organizarea susţinerii tezei de doctorat, a hotărârii comisiei de
susţinere publică a tezei de doctorat. Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale
transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la MECTS, în vederea
validării de către CNATDCU a titlului de doctor propus de Comisia de doctorat şi avizat de
Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale.
Art. 71. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului de resort, după validarea
tezei de doctorat de către CNATDCU.
Art. 72. (a) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de
doctorat se numeşte „diplomă de doctor”.
(b) Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de către
ASE, pe baza ordinului MECTS.
(c) Pe baza ordinului MECTS, diploma de doctor se eliberează de către Biroul acte de
studii din ASE.
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Capitolul XII
ÎNMATRICULAREA ŞI ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR-DOCTORANZI
Art. 73. Înmatricularea doctoranzilor la ASE se face prin decizia Rectorului, după
îndeplinirea tuturor cerinţelor, în baza propunerii înaintate de către Biroul Consiliul de
Conducere. După aprobarea înmatriculării, doctoranzii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub
număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare, indiferent dacă trec la altă formă
de învăţământ, în cadrul aceleiaşi domeniu de doctorat.
Art. 74. Înmatricularea în anul al II-lea sau al III-lea de studiu se face numai ca urmare
a transferului de la alte instituţii de învăţământ superior, în cadrul aceluiaşi domeniu de
doctorat. La înmatriculare, solicitanţii care au primit aprobarea pentru transfer vor încheia un
contract pentru perioada de şcolarizare rămasă.
Art. 75. Înscrierea studenţilor în anul al II-lea sau al III-lea de studiu, după anul în care
s-a produs înmatricularea, se face automat.
Art. 76. La înmatricularea doctoranzilor dosarul personal va cuprinde:
 diplomă de master şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
 diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
 diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original; pentru studenţii de
la taxă, înscrişi şi la o altă IOSUD, se acceptă şi copie legalizată însoţită de o
adeverinţă din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la
respectiva universitate;
 contractul de şcolarizare;
 copie după cartea de identitate;
 actele medicale;
 adeverinţa în original eliberată de prima IOSUD, pentru doctoranzii care
urmează al doilea ciclu de studii universitare de doctorat;
 certificatul de naştere în copie legalizată;
 situaţia şcolară care să conţină notele, numărul de credite şi numărul de ore pe
fiecare disciplină din anii anteriori (dacă este cazul);
Art. 77. Dosarele personale ale doctoranzilor se completează în fiecare an cu
eventualele contracte sau acte adiţionale la contractele de şcolarizare şi cu eventualele
documente şi decizii care privesc situaţia şcolară şi socială (întreruperi de studii, transferuri,
drepturi sociale, obligaţii financiare etc.).
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Art. 78. După înmatricularea în Şcoala doctorală, doctorandul primeşte cardul de
student. Cardul de student stă la baza legitimării pentru toate serviciile şi activităţile din
Academia de Studii Economice din Bucureşti. Prezentarea cardului de student la evaluarea
cunoştinţelor este obligatorie. În cazul în care studentul pierde cardul, i se poate elibera
duplicat, contra cost, după publicarea în presă a anunţului privind pierderea acestuia.

Capitolul XIII
TRANSFERURI ŞI ÎNTRERUPERI DE STUDII
Art. 79. (a) Transferurile se fac, în limita locurilor disponibile, la învăţământul cu taxă,
cu obligativitatea susţinerii eventualelor evaluări de diferenţe. Transferurile se pot face la
buget, dacă doctorandul care se transferă a ocupat un loc finanţat de la bugetul de stat,
îndeplineşte criteriile şi standardele de performanţă ale ASE şi dacă a susţinut concurs de
admitere în aceleaşi condiţii ca la ASE.
(b) Cererile pentru transferuri şi pentru reluarea activităţii după întreruperea de studii se
fac înaintea începerii anului universitar, conform calendarului stabilit de Biroul Senatului
universitar.
Art. 80. Transferurile şi reluarea activităţii după întreruperea de studii se fac în anul de
studiu aferent punctelor de credit acumulate.
Art. 81. Transferurile în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat, de la o formă de
învăţământ la alta, se aprobă de către Biroul Consiliului de conducere al institutului de studii
doctorale, pe baza cererii solicitantului.
Art. 82. Transferurile de la alte IOSUD-uri – se fac în anul al II-lea sau al III-lea de
studiu. Pentru procesarea cererilor de transfer, doctoranzii vor achita o taxă, stabilită de
Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Art. 83. Transferul doctorandului din ASE la un alt IOSUD se face cu acordul celor
două instituţii implicate în transfer şi cu respectarea prevederilor legale.
Art. 84. (a) Transferurile de la alte IOSUD-uri se aprobă de către Rectorul Academiei
de Studii Economice din Bucureşti, cu avizul Biroului Consiliului de conducere al institutului
de studii doctorale şi al conducătorului de doctorat, numai dacă se pot echivala punctele de
credit aferente trecerii de la un an la altul şi dacă este respectată, în plus, condiţia ca
doctoranzii să fie integralişti şi să aibă media aritmetică ponderată cu numărul de puncte de
credit a anilor absolviţi minimum 7,00. Dacă transferul se face pe locurile finanţate de la
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buget, universitatea de unde pleacă trebuie să transfere şi resursele financiare
corespunzătoare.
(b) Transferul doctoranzilor străini se face în aceleaşi condiţii ca şi transferul
doctoranzilor români. În plus, aceştia au obligaţia să prezinte la Serviciul de Relaţii
Internaţionale şi Integrare Europeană din Academia de Studii Economice din Bucureşti
diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, diploma de master şi actele privind eventualele
studii parţiale efectuate, conform prevederilor legale.
Art. 85. Cererile de transfer, cu avizele necesare, se depun la secretariatul Consiliului de
conducere al institutului de studii doctorale şi vor fi însoţite de situaţia şcolară, care trebuie să
conţină denumirea disciplinelor, forma de evaluare, notele, numărul de credite, numărul de
ore/disciplină şi programele analitice, pentru stabilirea eventualelor evaluări de diferenţe.
Art. 86. (a) Programul de pregătire se poate întrerupe, la cererea doctorandului, pe
motive temeinice. Aprobarea întreruperii este acordată de Biroul Senatului universitar, la
propunerea Biroului Consiliului de conducere al institutului de studii doctorale, în baza
acordului conducătorului de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi doi
ani.
(b) Durata desfăşurării studiilor universitare de doctorat se prelungeşte în caz de
întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea
IOSUD – ASE.
(c) Cererea de întrerupere se poate face înaintea începerii anului universitar şi pe
parcursul acestuia, dar nu după începerea sesiunii de examene aferentă semestrului al II-lea.
Cererea de întrerupere se aprobă de către Biroul de Senat la propunerea Biroului Consiliului
de conducere al institutului de studii doctorale.
(d) Întreruperea de şcolaritate se face începând cu luna în care doctorandul face cererea
de întrerupere şi până la data începerii anului universitar care urmează, pentru întreruperile de
până la un an, respectiv, până la data începerii anului universitar ulterior, pentru întreruperi de
până la doi ani.
(e) Taxa de şcolaritate a semestrului respectiv poate fi recuperată astfel:
 dacă întreruperea are loc în primele două săptămâni de la începerea
semestrului, taxa se restituie integral;
 dacă întreruperea are loc după primele două săptămâni de la începerea
semestrului până la începerea sesiunii de examene a respectivului semestru se restituie
50% din taxă;
 după începerea sesiunii de examene a semestrului, studentul-doctorand nu mai
poate solicita restituirea integrală sau parţială a sumelor achitate;
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 taxele semestrelor anterioare celui în care s-a produs întreruperea nu se
restituie.
(f) La data expirării perioadei de întrerupere, doctoranzii vor fi exmatriculaţi dacă nu
depun cerere de reluare a studiilor.
Art. 87. (a) Doctoranzii care au întrerupt activitatea sunt obligaţi, la revenire, să se
încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată şi să susţină eventuale
evaluări de diferenţe.
(b) Taxele de şcolaritate vor fi cele în vigoare în anul universitar în care doctorandul
revine după întrerupere.
(c) Reluarea activităţii după întrerupere de studii se face cu finaţare de la buget sau cu
taxă, în funcţie de rezultatele obţinute în ultimul an promovat.
Art. 88. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au
dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de
forma de învăţământ.
Capitolul XIV
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 89. Pentru doctoranzii înscrişi la studii universitare de doctorat înainte de data de
24 iunie 2005 se aplică reglementările în vigoare la data înmatriculării lor la doctorat (a se
vedea Regulamentul ASE din 7 iulie 2004 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului).
Art. 90. Evaluarea la examene şi evaluarea proiectelor, referatelor de cercetare şi tezelor
de doctorat sunt remunerate de către Consiliul de conducere al institutului de studii doctorale,
potrivit normelor în vigoare.
Art. 91. ASE are dreptul de a publica rezultatele cercetării doctorale, nominalizînd
autorul.
Art. 92. Principii de etică profesională


Specialistul examinator este în conflict de interese atunci când are legături

familiale până la gradul patru cu doctorandul sau atunci când este implicat în
dispute neprofesionale cu acesta.


Procesului de evaluare i se va asigura confidenţialitatea completă: rezultatele

de la evaluarea conţinutului ştiinţific al raportului sunt confidenţiale; identitatea
evaluatorilor din această etapă este confidenţială, cu excepţia conducătorului de
doctorat.
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Dacă lucrarea de doctorat se dovedeşte a fi plagiat, respectiv utilizează texte

ştiinţifice sau idei ale altor autori, fără ca acest lucru să fie menţionat explicit, prin
citări, se pierde dreptul de a mai avea statutul de doctorand, precum şi calitatea de
conducător ştiinţific al celui care a coordonat lucrarea.
Art. 93. Începând cu anul universitar 2011-2012, doctoranzii aflaţi în anul V de
pregătire vor plăti taxa de şcolarizare stabilită de Senatul ASE.

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, în şedinţa sa din 14.06.2006, a fost modificat şi completat în şedinţele Senatului
ASE, din 27.09.2007, 25.09.2008, 29.09.2009 şi din 29.09.2010
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