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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1.  

Universitatea Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este acreditată de 

către Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011 (LEN), H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat şi Carta 

Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de 

Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).  

 

Art.2.  

(1) IOSUD-UMFVBT este condusă de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, 

denumit în continuare CSUD. 

(2) IOSUD-UMFVBT cuprinde două Şcoli doctorale, Școala doctorală Medicină-Farmacie și Școala 

doctorală Medicină dentară, fiecare dintre cele două şcoli fiind coordonată de câte un Consiliu al 

Şcolii Doctorale (CSD). 

 

Art.3.  

(1) IOSUD-UMFVBT funcționează în baza prevederilor Regulamentului instituțional de organizare 

și funcționare a studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT elaborat de către CSUD, 

aprobat de către Consiliul de Administrație și avizat de către Senatul universitar. 
 

 

CAPITOLUL II. STRUCTURA CSUD  

 

Art.4.  

(1) CSUD este alcătuit din 11-17 membri.  

(2) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de 

doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. 

(3) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi 

din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. 

(4) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD. 

(5) Cel puţin 50% din membrii CSUD sunt numiţi de către conducătorii instituţiei componente a 

IOSUD, respectiv Rectorul UMFVBT.  

 

Art. 5. 

(1) Directorul CSUD este numit de către Rector în urma concursului public organizat de către 

UMFVBT în baza unei Metodologii aprobate de către Consiliul de Adminstrație și avizate de Senatul 

universitar şi în conformitate cu prevederile Codului privind studiile universitare de doctorat. Funcţia 

de Director CSUD este asimilată pe linie executivă celei de Prorector conform LEN. Până la 

organizarea unui concurs se poate numi Direct interimar CSUD. 

 

Art. 6. 
Secretariatul CSUD asigură comunicarea cu Școlile doctorale din cadrul IOSUD precum şi cu 

structurile administrative şi legislative ale UMFVBT. 
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CAPITOLUL III.  FUNCȚIONAREA CSUD  

 
Art. 7  
Principiile de conducere şi funcţionare a CSUD sunt: 

- conducerea participativă şi activă; 

- profesionalism şi performanţă; 

- respectarea autonomiei universitare și a libertății academice; 

- asumarea răspunderii pentru decizii; 

- promovarea toleranţei şi a egalității de şanse. 

 

Art. 8 
Principalele atribuţii ale CSUD sunt: 

a) stabilirea strategiei IOSUD; 

b) elaborarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat în cadrul UMFVBT; 

c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea Școlilor doctorale din cadrul IOSUD, 

coordonarea și monitorizarea activității Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD, monitorizarea tezelor de 

doctorat și a tezelor de abilitare, cu consecințe referitoare la toate acestea care se pot stabili la nivelul 

CSUD. Deciziile se iau prin votul exprimat de jumătate plus unul din membrii CSUD; 

d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată; 

e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, potrivit 

contractului de parteneriat; 

f) acordarea sau revocarea calității de membru al Școlii doctorale unor conducători de doctorat;  

g) înmatricularea și exmatricularea studenților doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat; 

h) realizarea Statului de funcții ale personalului didactic și de cercetare afiliat Școlilor doctorale; 

 

Art. 9 

Directorul CSUD are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă CSUD în raport cu oricare entitate din ţară şi străinătate; 

b) prezintă spre aprobare CSUD: 

1) regulamentele, metodologiile şi procedurile cu privire la organizarea şi funcţionarea Scolilor 

Doctorale; 

2) contractele de studii dintre doctoranzi şi IOSUD; 

3) bugetul şi execuţia bugetară a IOSUD; 

4) ordinele de înmatriculare şi exmatriculare ale doctoranzilor; 

5) Rapoartele anuale de activitate ale Şcolilor doctorale; 

6) Statul de funcții ale personalului didactic și de cercetare afiliat Școlilor doctorale; 

7) Raportul anual al CSUD. 

c) coordonează elaborarea raportului anual de activitate al CSUD şi îl prezintă în faţa Senatului 

UMFVBT; 

d) răspunde de aprobarea și semnarea: 

1) cererilor de întrerupere a studiilor doctorale (pe motive temeinice și cu acordul conducătorului de 

doctorat); 

2) cererilor de retragere din cadrul programului de doctorat; 

3) perioadelor de grație pentru susținerea tezelor de doctorat; 
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4) pontajelor lunare a studenţilor-doctoranzi pentru plata burselor. 

 

Art. 10 

Membrii CSUD au următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să participe la şedinţele CSUD; 

b) să-şi exprime, fără rezerve, opiniile privind problemele analizate şi funcţionarea CSUD; 

c) să participe la luarea hotărârilor; 

d) să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Şcolilor Doctorale şi a CSUD; 

e) să cunoască legislaţia în domeniul organizării studiilor universitare de doctorat; 

f) să sesizeze neîntârziat eventualele nereguli privind organizarea şi funcţionarea Şcolilor Doctorale 

şi a CSUD. 

 

Art. 11 

CSUD se întruneşte în şedinţe ordinare lunare sau extraordinare: 

(1) Convocarea membrilor CSUD se face prin e-mail de către Secretariatul CSUD, la solicitarea 

Directorului CSUD, cu precizarea ordinii de zi, cu minimum 24 de ore înaintea ședinței. 

(2)  Ordinea de zi a şedinţelor poate fi completată la cerere, la începutul şedinţei, cu acordul 

majorităţii celor prezenţi. 

(3) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război sau la 

solicitarea Directorului CSUD), Directorul CSUD propune, cu avizul Senatului, pentru acest 

regulament, organizarea de ședințe ordinare/extraordinare on-line în vederea votării pe e-mail a 

ordinii de zi în scopul asigurării bunei funcționări a UMFVBT în aceste situații. Consultarea 

electronică va oferi membrilor CSUD următoarele opţiuni de vot: ”pentru”, ”abținere” și 

”împotrivă”. 

 

Art. 12 

Hotărârile CSUD se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total al membrilor și devin 

obligatorii pentru toate organismele executive şi administrative ale IOSUD-UMFVBT dupa 

aprobarea de către Senatul  şi emiterea Deciziilor de către Rector. 

 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE  

Art. 13  

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara a aprobat prezentul 

Regulament şedinţa din data de 29.04.2020, modificat și completat în şedinţa din data de 04.05.2022, 

respectiv din data de 02.11.2022, dată la care intră în vigoare.  

 

                       Rector,                                                                      Director CSUD, 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu             Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean 

 

 
Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului, care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul 

act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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