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REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE
DOCTORAT ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE ECONOMICE

I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în domeniul fundamental
Științe Economice are loc în conformitate cu reglementările legale naționale și interne (ale
Universității din Oradea) în vigoare, și anume:
a) HG 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare
de doctorat;
b) HG 1169 din 29 septembrie 2005 penru modificarea Hotararii Guvernului nr. 567
din 2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat;
c) Ordin nr. 5357 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind inscrierea la studii universitare de doctorat a cetatenilor straini incepand cu
anul universitar 2005-2006;
d) Ordin nr. 308 din 12 februarie 2007 privind criteriile generale de organizare si
desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si
de doctorat pentru anul universitar 2007/2008;
e) Ordin nr. 356 din 15 februarie 2007 pentru aprobarea Precizarilor metodologice cu
privire la reconfirmarea sau confirmarea calitatii de conducator de doctorat,
corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat, precum si
nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat;
f) Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor de doctorat la Universitatea
din Oradea și Procedura pentru evaluarea doctoranzilor la Universitatea din Oradea.
g) Legea educației naționale 1/2011.
Art. 2. Prezentul Regulament completează, detaliază și specifică particularitățile modului de
organizare și desfășurare a studiilor de doctorat în domeniul fundamental Științe Economice
la Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice.
Art. 3. Studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe Economice se
desfășoară ca un ciclu superior de studii, având o componentă de pregătire universitară
avansată și o componentă de cercetare științifică. Școala doctorală se organizează pe domenii.
La data aprobării prezentului Regulament, funcționează Școala doctorală de Economie.
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Art. 4. Școala doctorală de Economie se constituie din totalitatea cadrelor didactice
conducătoare de doctorat, a cadrelor didactice – profesori și conferențiari – care desfășoară
activități didactice la programul de pregătire universitară avansată, precum și din totalitatea
studenților - doctoranzi.
Art. 5. Conducerea operativă a Școlii doctorale de Economie este asigurată de către
prodecanul de resort sau, dacă acesta nu este conducător de doctorat, de către un conducător
de doctorat ales din rândul și de către conducătorii de doctorat titulari în domeniul de doctorat
Economie. Acesta este automat responsabilul domeniului și reprezentantul acestuia în
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universității din Oradea.

II. ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 6. Ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe Economice se
desfășoară pe durata a 3 ani și presupune acumularea de către studentul-doctorand a unui
număr de minim 180 credite ECTS. Durata de 3 ani curge de la data înmatriculării și până la
data susținerii publice a tezei de doctorat. Durata programului poate fi prelungită în condițiile
prevăzute de Regulamentul în vigoare la Universitatea din Oradea. Prelungirea studiilor se
face în regim cu taxă. Taxa nu poate depăși nivelul aferent taxei din ultimul an din perioada
normală de studii (taxa din anul al treilea). La domeniul fundamental Științe Economice,
susținerea tezei de doctorat nu poate avea loc mai devreme de 5 semestre de la data
înmatriculării.
Art. 7. Doctoratul poate fi realizat și în cotutelă, astfel:
a) Cotutelă internațională – caz în care se desfășoară sub coordonarea a doi conducători
de doctorat ce activează la universități din țări diferite
b) Cotutelă națională – caz în care se desfășoară sub coordonarea a doi conducători de
doctorat ce activează în domenii de doctorat diferite, dacă tema de cercetare este una
inter-disciplinară.
În ambele situații, cotutela este guvernată de un acord scris între cele două Școli/instituții
doctorale. Acordul de cotutelă 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. Acordul este semnat
de către conducătorii de doctorat implicați, studentul-doctorand și conducerea Consiliului
Școlii doctorale/IOSUD.
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Art. 8. Studentul-doctorand poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat numai în
cadrul aceluiaşi domeniu 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 sau nu își respectă obligațiile prevăzute în
regulamente și în contractul de studii;
 Consiliul Şcolii doctorale constată o incompatibilitate evidentă între argumentele
ştiinţifice ale studentului-doctorand şi cele ale conducătorului de doctorat
 Prin consens, respectiv cu acordul tuturor părților și cu notificarea Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat.
Art. 9. Pe parcursul duratei studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand parcurge
următoarele faze:
a) Programul de pregătire universitară avansată
b) Programul de cercetare ştiinţifică şi
c) Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat.
III. ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ
AVANSATĂ
Art. 10. Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul Şcolii doctorale,
pe baza planului de învăţământ aprobat. Programul de pregătire universitară avansată are o
durată de două semestre şi are alocate 60 de credite ECTS. Planul de învăţământ cuprinde atât
discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii de doctorat, cât şi module de
pregătire complementară. Planul de învăţământ cuprinde între 12 și 15 ore didactice pe
săptămână: cursuri, seminarii şi lucrări aplicative. Planul de învățământ cuprinde un număr de
3-5 discipline comune pentru domeniul fundamental Științe Economice (semestrul I) și un
număr de 3-5 discipline opționale, dintr-o listă de discipline aferente fiecărui domeniu de
doctorat din cadrul domeniului fundamental Științe Economice.
Art. 11. Pentru fiecare disciplină din Planul de învățământ aferent Programului de pregătire
universitară avansată titularul disciplinei întocmește Fișa disciplinei. Aceasta detaliază:
abilitățile dobândite prin parcurgerea disciplinei, tematica de curs/seminar/aplicații/proiect,
bibliografia de parcurs, cerințele și condițiile de evaluare a cunoștințelor. În vederea facilitării
pregătirii, în special în cazul studenților-doctoranzi care nu sunt cu frecvență, precum și a
asigurării transparenței, pentru fiecare disciplină se constituie, pe platforma de e-learning a
Facultății de Științe Economice (http://distance.iduoradea.ro ), o pagină proprie, în care cadrul
didactic încarcă, în mod obligatoriu, Fișa disciplinei, precum și, opțional, cursuri și alte
materiale didactice aferente disciplinei.
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Art. 12. Pe aceeași platformă (http://distance.iduoradea.ro ) se constituie o pagină și un forum
de discuții pe probleme generale, administrative și didactice. La acest forum sunt înscriși toți
doctoranzii din domeniul Științe Economice.
Art. 13. Promovarea programului de studii avansate este condiţionată de obţinerea a 60 de
credite. Susținerea examenelor se face în cadrul sesiunilor de examene, respectiv iarnă și vară.
Restanța poate fi susținută la alegerea studentului-doctorand, ori în sesiunea de restanțe
aferentă semestrului respectiv (restanțe iarnă, respectiv restanțe vară), ori în sesiunea de
restanțe din septembrie. Stagiile anterioare de doctorat (discipline promovate) respectiv
discipline cu același conținut și având aceeași denumire sau denumiri asemănătoare parcurse
de studentul-doctorand în cadrul unui master de cercetare sunt recunoscute și echivalate.
Art. 14. Pentru promovarea anului I şi admiterea în programul de cercetare ştiinţifică,
studentul-doctorand susţine public un Proiect de cercetare ştiinţifică, pe o temă stabilită de
comun acord cu conducătorul de doctorat, și care se corelează atât cu programul de pregătire
universitară avansată parcurs de către studentul-doctorand, cât și cu domeniul de expertiză a
conducătorului de doctorat şi cu programele şi proiectele de cercetare ale Facultății /Școlii
doctorale.
Art. 15. Susținerea proiectului are loc în luna septembrie, după încheierea sesiunii de restanțe
de toamnă, la o dată anunțată public prin afișare la Avizier și publicare pe site-ul
facultății/universității. Comisia de examinare 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 din cadrul facultății. În cazul doctoratului în cotutelă, în cadrul Comisiei este
inclus și conducătorul de doctorat implicat în cotutelă.
Art. 16. Evaluarea și consemnarea rezultatelor evaluării au loc în conformitate cu
regulamentul valabil la nivelul Universității din Oradea. Studentul-doctorand care nu depune
proiectul sau cel care nu se prezintă la interviu nu promovează în anul II.
IV. ORGANIZAREA PROGRAMULUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Art. 17. Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de patru semestre și are alocate
(minim) 120 de credite ECTS. Programul de cercetare este organizat sub îndrumarea
conducătorului de doctorat, în domeniul de competenţă prin care s-a consacrat conducătorul
de doctorat. Acesta este subsumat temei proiectului de cercetare ştiinţifică, proiect ce devine
temă pentru teza de doctorat.
Art. 18. În cadrul programului de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand trebuie să susțină
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un număr de 3-4 rapoarte de cercetare. Rapoartele de cercetare sunt creditate cu 30 punctecredit. Elaborarea, evaluarea și susținerea acestora au loc în conformitate cu Metodologia de
redactare, evaluare şi susţinere a rapoartelor de cercetare doctorale, aprobată în ședinţa
Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 21 septembrie 2009 și revizuită în
ședinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 12 iulie 2010. De asemenea,
studentul-doctorand poate obține credite și pentru comunicări științifice/articole publicate la
manifestări științifice/în reviste recunoscute CNCSIS, după cum urmează:
- Participare cu comunicare științifică (ca unic autor) la sesiuni de comunicări ale
studenților-doctoranzi: 8 puncte credit/comunicare prezentată;
- Participare cu comunicare științifică la conferințe internaționale din țară și străinătate:
10 puncte credit/comunicare prezentată și publicată în Proceedings (cu condiția ca
studentul-doctorand să fie autor unic; în cazurile celelalte, punctajul se împarte la
numărul de coautori)
- Articol publicat în reviste B, B+ sau indexate în bazele de date recunoscute de CNCS:
15 puncte credit/articol publicat (cu condiția ca studentul-doctorand să fie autor unic;
în cazurile celelalte, punctajul se împarte la numărul de coautori); dacă aceeași lucrare
a fost prezentată și la o conferință, se acordă punctajul cel mai mare;
- Participare cu comunicare științifică la conferințe indexate ISI-Thomson: 20 puncte
credit/comunicare prezentată și publicată în Proceedings indexat ISI-Thomson (cu
condiția ca studentul-doctorand să fie autor unic; în cazurile celelalte, punctajul se
împarte la numărul de coautori)
- Articol publicat în reviste A sau ISI-Thomson: 30 puncte credit/articol publicat (cu
condiția ca studentul-doctorand să fie autor unic; în cazurile celelalte, punctajul se
împarte la numărul de coautori).

V. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2010-2011. Aprobat în
ședinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 12 iulie 2010 și actualizat în
ședința Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 6 mai 2011.
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