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PLAN DE INVAŢAMANT
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 201712018
Planul de învăţământ a fost alcătuit cf. Legii 1/20 II. art. 158, 159 şi 168. II.Cî. 681 (Codul şcolilor doctoralc) cap. II art. 59-64 şi cuprinde:
1. Programul de pregătire bazat pe studii univcrsitare avansate
2. Programul suplimentar de pregătire
a. Planul de coordonare în vederea efectuării tezei de doctorat
b. Planul de îndrumare prin comisiile de îndrumare a fiecărui doctorand
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a. Planul de coordonare

În vederea

efectuării

tezei de doctorat

Programul de studii universitare
de doctorat se desfăşoară în cadrul unei şcoli doetorale sub coordonarea
unui conducător de doctorat şi
euprindc un program individual de cercetare ştiinţifică. (Legea nr. 112011, art. 159, alin 1, b)
Responsabilitatea
asupra structurii, conţinutului,
desfăşurării
şi organizării
programului
de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand
revine conducătorului
de doctorat.
Conducătorul
de doctorat este direct responsabi I pentru parcursu I şti inţi fie al studentu lui-doctorand,
fi ind obi igat să ia toate măsuri le
necesare pentru a-i asigura acestuia condiţiile. cunoştinţele şi informaţiile care să rnaximizeze şansele finalizării programului de doctorat.
Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent. studentul-doctorand
susţine. Ia solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a
progresului
programului său de cercetare ştiinţifică În faţa comisiei de Îndrumare şi a conducătorului
de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta
şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.
(!-I.G. nr. 681/2011)
b. Planul de Îndrumare

prin comisiile

de Îndrumare

a fiecărui

doctorand

Pentru desfăşurarea
doctoratului,
studentul-doctorand
este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri care pot face parte
din echipa de cercetare a conducătorului
de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate
acesteia.
Componenţa
comisiei de Îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand.
Act ivitatea conducători lor de doctorat, a membri lor corn isiei de Îndrumare şi a rncm brilor corn isi ilor de doctorat se normează potrivu
regulamentului
instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat. care va stabili şi modalităţile de remunerare a acestora,
În conformitate
cu prevederile legii. (!-I.G. nr. 681/2011)
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