METODOLOGIE
privind repartizarea de către IOSUD a granturilor doctorale
pentru anul universitar 2012 - 2013
(învăţământ de zi)
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
I. PRINCIPII
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat, numită în continuare IOSUD– UAIC.
În cadrul IOSUD– UAIC funcţionează Şcoli Doctorale organizate pe discipline sau tematici
disciplinare si interdisciplinare
Admiterea la studii universitare de doctorat, în anul 2012, se face în conformitate cu
următoarele acte normative:
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în: Monitorul Oficial nr. 18 din
10.01.2012;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, publicată în: Monitorul Oficial nr. 372 din 31.04.2012;
• HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, publicată în
Monitorul Oficial nr. 551 din 03.08.2011;
• Ordinul MECTS nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2012-2013, publicat în: Monitorul Oficial nr. 164 din 13.03.2012;
• Ordinul MECTS nr. 4.345/2012 pentru modificarea Ordinului MECTS nr. 3.313/2012
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013, publicat în: Monitorul Oficial
nr. 388 din 11.06.2012;
• Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi adoptată la data de 28.07.2011;
• Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat al IOSUD-UAIC
adoptat la data de 28 iulie 2011, revizuit şi completat în Şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi din 9.02.2012;
• Ordinul METCS nr. 3158/31.01.2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu
din alte state, publicat în: Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 06.02.2012;
• Ordinul METCS nr. 4478/2011 privind privind aprobarea standardelor minimale necesare
şi obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămâtul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor
pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti şi P3 –
Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 448 din 27.06.2011;
• Ordinul METCS nr. 4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului
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pe domenii fundamentale P4 – Ştiinte sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 535 din
28.07.2011;
• Ordinul METCS nr. 3697/2012 pentru modificarea Ordinului METCS nr. 4691/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului
de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinte
sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 299 din 07.05.2012;
• Ordinul METCS nr. 4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului
pe domenii fundamentale P5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 540 din
29.07.2011;
• Ordinul MECTS nr.3994/2012 pentru modificarea anexei 1 la Ordinul MECTS nr.
4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a
atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5
- Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 334 din 17.05.2012;
• Ordinul METCS nr. 5690/2011 privind dobândirea automată a calităţii de conducător de
doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, publicat în:
Monitorul Oficial nr. 750 din 25.10.2011.
II. MODALITATEA DE REPARTIZARE A GRANTURILOR DOCTORALE
Ministerul Educa iei, Cercetării, Tineretului i Sportului alocă anual, prin hotărâre a
Guvernului, pentru studiile universitare de doctorat tiin ific i pentru doctoratul profesional din
domeniul artelor i al sportului, un număr de granturi doctorale multianuale, pe o durată de
minimum 3 ani. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale i costurile pentru
programul de studii avansate i pentru programul de cercetare. Aceste granturi sunt ajustate cu
coeficien i corespunzători pe domenii disciplinare i profesionale ale doctoratului. Înaintea
sesiunii de admitere se vor specifica: numărul total de locuri al fiecărei Şcoli Doctorale, numărul
de locuri pe domeniile Şcolilor Doctorale, criteriile de admitere ale candidaţilor pe domenii sau
grupuri de domenii.
Pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabileste prin hotarâre
a Guvernului i se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului educa iei, cercetării, tineretului
i sportului.
IOSUD - UAIC repartizeaza granturile doctorale astfel încât să fie stimulate domeniile de
studii universitare de doctorat performante.
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A. La repartizarea granturilor doctorale Şcolilor Doctorale din IOSUD–UAIC se vor lua în
considerare următoarele criterii:
- clasificarea domeniilor conform evaluării externe în vederea autorizării provizorie şi acreditării;
- numărul conducătorilor de doctorat pe domenii;
- numărul de teze de doctorat susţinute public în cadrul diferitelor domenii şi procentajul titlurilor
de doctor confirmate de către CNATDCU în anul precedent;
- propunerile pentru numărul de locuri solicitate pentru admitere;
- respectarea prevederilor legale privitoare la numărul maxim de doctoranzi care pot fi coordona i
simultan de către un conducător de doctorat.
B. În cadrul colilor Doctorale granturile doctorale sunt repartizate de către Consiliul
Doctorale în func ie de:

colii

- clasificarea domeniilor conform evaluării externe în vederea autorizării provizorie şi acreditării;
- numărul conducătorilor de doctorat pe domenii;
- numărul de teze de doctorat susţinute public în cadrul diferitelor domenii şi procentajul titlurilor
de doctor confirmate de către CNATDCU în anul precedent.
- numărul de granturi doctorale solicitate de către conducătorii de doctorat;
- respectarea prevederilor legale privitoare la numărul maxim de doctoranzi care pot fi coordona i
simultan de către un conducător de doctorat;
- punctajul conducătorilor de doctorat, privitor la standardele minimale de abilitare, conform
autoevaluării;
- compatibilitatea dintre tematica propusă de către fiecare conducător de doctorat i domeniul
pentru care a ob inut conducerea de doctorat dar i de realizările anterioare dovedite prin
lucrările tiin ifice publicate i prin proiectele de cercetare coordonate; tematica poate fi parte a
unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare;
Pot conduce doctorate persoanele care au ob inut acest drept înaintea intrării în vigoare a
Legii nr. 1/2011, precum i persoanele care au dobîndit acest drept potrivit prevederilor art. 166
din Legea nr. 1/2011.
Dacă în urma concursului de admitere la unele Şcoli Doctorale nu se completează toate
locurile finanţate de la buget, conducerea IOSUD – UAIC poate hotărî redistribuirea locurilor
rămase neocupate. În acest caz, la fiecare Şcoală Doctorală unde s-au transferat locuri, candidaţii
respinşi, dar care îndeplinesc criteriul minimal de admitere, vor fi înmatriculaţi în ordinea
descrescătoare a mediei obţinute la concurs, până la epuizarea locurilor suplimentate.
Prezenta metodologie privind repartizarea de către IOSUD a granturilor doctorale pentru
anul universitar 2012 – 2013 (învăţământ de zi)a fost aprobată în data de 26.07.2012.
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