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PROCEDURĂ
PRIVIND RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ A CALITĂȚII DE
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT OBȚINUTE ÎN INSTITUȚII
DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRĂINĂTATE

Art. 1.
(1) Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (denumită în continuare,
Universitatea) recunoaște automat calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută
de către profesori sau cercetători care sunt cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, cetățeni ai Spațiului Economic European, cetățeni ai Confederației
Elvețiene și cetățenilor din alte state, în:
a) instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din statele
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia
Elveţiană;
b) universități de prestigiu din alte state, prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu
din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
actualizată periodic;
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare, altele decât
cele menționate la pct. a) și b) de mai sus, cu care s-au încheiat la nivel interguvernamental
sau interuniversitar, convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă a abilitării și/sau a
calității de conducător de doctorat.
Art. 2.
(1) În vederea recunoașterii de către Universitate a calității de conducător de doctorat
sau a abilitării solicitantul trebuie să depună dosarul de recunoaștere care va cuprinde
următoarele documente:
a) cererea de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau abilitării;
b) copia actului de identitate și dovada de schimbare a numelui, dacă este cazul, tradusă
în limba română și legalizată;
c) diploma de doctor obţinută în România sau, după caz, diploma de doctor și actul de
recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor obținute la instituții de învățământ universitar
din alte țări, în conformitate cu procedurile Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare
a Diplomelor (denumit, în continuare, CNRED), traduse în limba română și legalizate;
d) diplomă/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea
emise/eliberate de instituțiile îndreptățite la eliberarea unor astfel de diplome/adeverințe,
traduse în limba română și legalizate;
e) CV în format Europass, actualizat la data depunerii cererii și lista lucrărilor științifice
publicate, relevante potrivit aprecierii solicitantului, în limba engleză;
f) dovada, dacă este cazul, activității de conducător de doctorat într-o altă instituție
organizatoare de studii universitare de doctorat și a numărului de doctoranzi coordonați și
care au finalizat studiile sub conducerea sa;
g) numărul comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat (dacă este cazul);
e) alte documente pe care Universitatea le consideră necesare pentru a se face dovada
calității de conducător de doctorat sau a abilitării, atunci când din documentele depuse nu
rezultă cu suficientă claritate acest lucru.
Art. 3.
(1) Cererea de recunoaștere împreună cu documentele de mai sus se depune la
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secretariatul Școlii doctorale sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic
Electonic (PCUe).
(2) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de recunoaștere automată, Consiliul Școlii
doctorale desemnează, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, o comisie alcătuită din
3 membri, care va întocmi, în termen de 30 de zile, un raport comun privitor la
îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor de recunoaștere automată a calității de conducător de
doctorat sau a abilitării.
Art. 4.
(1) Comisia prevăzută la art. 3 alin. (2), în procedura de recunoaștere automată a
calității de conducător de doctorat sau de abilitat, verifică dosarul candidatului, iar în măsura
în care apreciază că acesta este incomplet, poate solicita candidatului completarea dosarului
cu toate actele, respectiv dovezile pe care le consideră necesare, pentru clarificarea situației
candidatului și recunoașterea automată a calității de conducător/abilitat.
(2) Comisia prezintă raportul său Consiliului Școlii doctorale care va hotărî asupra
cererii de recunoaștere automată/îndeplinirii condițiilor de recunoaștere automată, în termen
de 15 zile de la depunerea raportului la Consiliul Școlii doctorale.
(3) Decizia privind refuzul Consiliului Școlii doctorale de recunoaștere automată a
titlului de conducător de doctorat/abilitat se motivează și se semnează de membrii Consiliului
Școlii doctorale.
Art. 5.
(1) Candidatul poate contesta decizia Consiliului Școlii doctorale cu privire la
nerecunoașterea automată a titlului de conducător de doctorat/abilitat în termen de 15 zile de
la primire, contestația depunându-se la secretariatul Școlii doctorale.
(2) Contestația se va soluționa, în termen de 30 de zile de la formulare, de către senatul
universitar. Pentru soluționarea contestației, rectorul universității poate, la alegerea sa, să
dispună constituirea unei comisii de analiză a contestații, alcătuită din 3 membri externi și
care trebuie să fie conducători de doctorat/abilitați.
Art. 6.
(1) Recunoașterea calității de conducător de doctorat/abilitat de către Universitate
produce efecte juridice la nivelul acestei entități juridice.
(2) Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat/abilitat de către
Universitate nu conferă de drept calitatea de conducător de doctorat în cadrul Universității.
Art. 7.
(1) Pentru conducătorii de doctorat/abilitați care au obținut calitatea, respectiv titlul în
alte instituții acreditate de învățământ universitar decât cele pentru care operează
recunoașterea automată a calității de conducător/abilitat, recunoașterea se poate obține numai
după recunoașterea calității de conducător de doctorat/abilitat de către CNRED potrivit
procedurilor proprii ale acestei entități.
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Anexa 1

CERERE
privind recunoașterea calității de conducător de doctorat sau abilitării
Subsemnatul/-a______________________________________________________________,
posesor act de identitate_______________ seria _____ nr.________________________,
solicit recunoașterea calității de conducător de doctorat/abilitării în domeniul de studii
universitare de doctorat______________________
Declar pe proprie răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.
Am luat la cunostinţă de faptul că datele mele cu caracter personal vor fi înscrise în baza de
date a Universității ”Nicolae Titulescu” din București, urmând a fi prelucrate în conformitate
cu dispoziţiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE.

Semnătura______________

Data_______________
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