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1. SCOP
Procedura are ca scop descrierea metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de doctorat, în vederea promovării calităţii resursei umane şi asigurării
obiectivităţii, corectitudinii şi egalităţii de şanse.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicată în cadrul celor două şcoli doctorale ale IOSUD – USAMV Iaşi,
respectiv, Şcoala Doctorală de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie şi Şcoala Doctorală de
Medicină Veterinară, pentru ocuparea posturilor de student–doctorand în anul I.
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1. Definiţii
3.1.1. Studiile universitare de doctorat sau doctoratul constituie cel de-al treilea ciclu al
studiilor universitare, a carui finalitate consta in dezvoltarea resursei umane competente in
realizarea cercetarii stiintifice, capabile de insertie pe piata muncii inalt calificate. Ele constau in
formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare si inovare si constituie o experienta profesionala
de cercetare, finalizată, dupa susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
3.1.2. Admiterea la doctorat este procesul prin care absolvenţii de studii universitare de
licenţă (ciclul I) şi masterat (ciclul II), sau cei cu diplome echivalente, pot fi selectaţi pentru a urma
studiile universitare de doctorat.
3.1.3. Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat este instituţia care are
dreptul de a organiza studii universitare de doctorat (cazul USAMV Iaşi).
3.1.4. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat este structura administrativă de
conducere a IOSUD.
3.1.5. Şcoala doctorală reprezintă structura organizatorică şi administrativă din cadrul
IOSUD care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat intr-o anumită
disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.
3.1.6. Conducătorul de doctorat este cadrul didactic sau cercetatorul, cu experienta in
domeniul cercetării stiintifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand in urma
dobândirii acestui drept in conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
3.1.7. Student–doctorand sau doctorand este studentul înmatriculat in programul de studii
universitare de doctorat.
3.1.8. Programul de studii universitare de doctorat, denumit şi programul de doctorat,
constă în totalitatea activităţilor pe care le desfăşoară studentul–doctorand, relevante din punctul de
vedere al studiilor universitare de doctorat.
3.1.9. Domeniul de doctorat face referire la un grup de discipline ştiinţifice înrudite, având
de regulă materiale şi metode de lucru specifice asemănătoare.
3.1.10. Specializarea doctorală este un element structural al domeniului de doctorat care
cuprinde 1-2 discipline ştiinţifice sau tematici disciplinare sau interdisciplinare pentru care se
stabileşte un program de doctorat specific; poate fi specifică unuia sau mai multor conducători de
doctorat.
3.1.11 Teza de doctorat este lucrarea stiintifică originală, elaborată de către un studentdoctorand, în cadrul studiilor universitare de doctorat, ca o condiţie legală pentru obţinerea titlului
de doctor.
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3.2. Abrevieri
3.2.1. USAMV Iaşi = Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu
de la Brad”din Iaşi.
3.2.2. IOSUD = Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
3.2.3. CSUD = Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
3.2.3. SDAHZ = Şcoala Doctorală de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie
3.2.4. SDMV = Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
4.2. Codul studiilor universitare de doctorat – HG 681/2011
4.3. Cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile universitare de
licenţă, master şi de doctorat – Ordinul MECTS 3313/2012
4.4. OUG nr. 211/2012 – modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
4.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a USAMV Iaşi.
4.6. Carta USAMV Iaşi.
4.7. Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat la IOSUD – USAMV Iaşi.
4.8. Regulamentul SDAHZ din cadrul USAMV Iaşi.
4.9. Regulamentul SDMV din cadrul USAMV Iaşi.
5. DESCRIEREA PROCESULUI
5.1. Generalităţi
Admiterea la studiile de doctorat se desfăşoară pe baza unui concurs organizat de IOSUD.
Responsabilitatea organizării concursului de admitere revine CSUD.
Procedura de admitere este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă
de student-doctorand, pe care conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale decid să o
propună spre ocupare. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de
către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie.
Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de conducătorul de doctorat prin
consultare cu Consiliul Şcolii doctorale. Şcoala doctorală are obligaţia să asigure transparenţa
procesului de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare si a standardelor solicitate
candidaţilor.
5.2. Condiţii de admitere
Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat de IOSUD, de regulă
înainte de începerea anului universitar.
Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu finanţare de la buget şi cu finanţare prin
taxă), este repartizat anual de către MEN, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de
Administraţie şi aprobarea Senatului USAMV Iaşi.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor
universitare de masterat; prin excepţie, absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă
sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în
conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, au dreptul să participe la concursul de admitere la
doctorat şi fară să fi absolvit ciclul de studii universitare de masterat.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu
specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau
masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei,
prin concursul de admitere.
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Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi
masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune.
Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între rude de gradul I, II şi III.
5.3. Metodologia de concurs
Concursul de admitere, stabilit de CSUD şi Şcoala doctorală, se desfăşoară sub formă de
colocviu, alcătuit din două probe, pe baza unei tematici şi a bibliografiei specifice, anunţate de
conducătorii de doctorat, completat cu un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de
circulaţie internaţională.
Colocviul de admitere susţinut în faţa unei comisii propusă de conducătorul de doctorat,
avizată de Directorul Şcolii Doctorale şi aprobată de directorul CSUD. Din comisie fac parte
conducătorul de doctorat şi doi specialişti din echipa de cercetare care au gradul ştiinţific de doctor.
Examenul de competenţă lingvistică este susţinut în faţa unei comisii la nivel de IOSUD,
propusă de directorul CSUD şi aprobată de Rectorul UŞAMV Iaşi. Din comisie fac parte cadre
didactice, specialişti în domeniile de doctorat, şi cadre didactice, specialişti în limbi străine.
Comisia poate fi alcătuită din mai multe secţiuni, în funcţie de domeniile de doctorat.
Înscrierea candidaţilor se face pe baza documentelor solicitate de secretariatul CSUD: cerere
de înscriere şi fişa de înscriere; cererea de înscriere este avizată de conducătorul de doctorat şi
Directorul Şcolii doctorale, aprobată de Directorul CSUD şi validată de Rectorul UŞAMV Iaşi.
Selecţia candidaţilor, prin colocviul de admitere, este realizată de comisia de colocviu,
respectiv conducătorul de doctorat care are poziţii vacante de student-doctorand, asistat de ceilalţi
membri ai comisiei.
Conţinutul colocviului de admitere constă în două probe susţinute oral:
a. cunoştinţe generale din domeniul de doctorat;
b. prezentarea şi fundamentarea unei teme de cercetare.
Conţinutul celor două probe şi tematica de concurs sunt stabilite de conducătorul de
doctorat.
Candidaţii sunt apreciaţi de către comisia de colocviu, cu note de la 10 la 1, separat pe cele
două probe, analizându-se nivelul de cunoaştere a problematicii domeniului de doctorat şi
capacitatea de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice. Nota de la colocviu se
calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.
Criteriile de departajare dintre candidaţi se stabilesc pe baza următoarelor rezultate:
a. media aritmetică rezultată din mediile anilor din timpul facultăţii şi cea de la licenţă/examenul de
diplomă = 50%;
b. nota de la colocviu = 50%;
Admiterea la doctorat se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de către
candidaţi la concursul de admitere, în limita poziţiilor vacante scoase la concurs.
Media minimă de admitere este 8,00.
Conducătorul de doctorat propune Consiliului Şcolii doctorale spre avizare, admiterea unui
număr de studenţi-doctoranzi cel mult egal cu numărul de poziţii vacante scoase la concurs, pe baza
unui document privind situaţia concursului.
Înmatricularea studenţilor-doctoranzi, admişi şi avizaţi de Consiliul Şcolii doctorale, este
făcută începând cu prima zi a anului universitar, prin ordinul Rectorului, conducătorul IOSUD.
6. Responsabilităţi
6.1. Rectorul universităţii
- aprobă procedura;
- impune aplicarea procedurii;
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- alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.
6.2. Prorectoratul cu activitatea educațională
- avizează procedura;.
6.3. Responsabilul de proces - CSUD
- elaborează, modifică, retrage procedura.
- monitorizează aplicarea procedurii.
6.4. Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității
elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii
6.5. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
- auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de
îmbunătăţire a calităţii.
6.6. Directorii Şcolilor doctorale
- aplică şi respectă procedura;
- organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.
6.7. Conducătorii de doctorat
- aplică şi respectă procedura;
- afişează tematica şi bibliografia pentru doctorat;
- propun comisiile de colocviu pentru fiecare specializare doctorală.
6.7. Secretariatul CSUD
- aplică şi respectă procedura;
- gestionează documentele de concurs;
- efectueză înscrierea şi înmatricularea candidaţilor.
7. ÎNREGISTRĂRI
7.1. Dosarul de înscriere cuprinde:
- cererea tip de înscriere;
- fişa de înscriere;
- copii legalizate în două exemplare. după următoarele acte:
- certificatul de naştere;
- certificatul de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul).
- diploma de bacalaureat;
- diploma de învăţământ superior (sau echivalenta), însoţită de foaia matricolă.
- diploma de master, însoţită de foaia matricolă;
- copie xerox a actului de identitate;
- două fotografii tip buletin;
- curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul);
- chitanţa de plată a taxei de concurs.
7.2. Alte formulare
- referat numire comisie de colocviu;
- referat numire comisie pentru examentul de competenţă lingvistică;
- formular catalog colocviu;
- certificatul de competenţă lingvistică.
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