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HOTĂRÂRE 

 

PENTRU IMPLEMENTAREA RUTEI DOCTOR EUROPAEUS/ EUROPAEA LA 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

 

 

PREAMBUL 

Art.1.  

Doctor Europaeus/Europaea, numit în continuare Doctorat European, a fost propus în 

anul 1991 de Confederation of European Union Rectorsʼ Conferences, denumită astăzi 

European University Association.  

Doctoratul European este un calificativ adăugat la doctoratul în științe obținut la 

Universitatea din București (UB). El acordă dimensiunea recunoașterii europene a 

doctoratului din România, cu respectarea obligatorie a unui set de criterii stabilite de 

Universitatea din București prin prezenta Hotărâre, în acord cu cadrul propus de 

Confederation of European Union Rectorsʼ Conferences. 

Scopul general al Doctoratului European este de a facilita recunoașterea și de a 

stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic, 

cultural și socio-economic internațional. 

Scopul specific al Universității din București este de a consolida procesul de 

internaționalizare a școlilor sale doctorale și de asigura în ansamblu o calitate cât mai înaltă a 

studiilor universitare de doctorat, prin stimularea și susținerea cercetării de excelență și a 

mobilității internaționale a studenților-doctoranzi. 

Doctoratul European este acordat și este recunoscut de universitățile din spațiul 

european, care au aderat la program și care implementează această rută, după modelul și 

condițiile agreate de European University Association. 

Doctoratul European este distinct de co-tutela internațională, dar poate fi asociat 

acestuia. În ruta Doctoratului European se pot înscrie toți studenții-doctoranzi, inclusiv cei 

care nu urmează programul de doctorat în cadrul unui acord de co-tutelă internațională, cu 

condiția însă a respectării întregului set de criterii stabilit prin prezenta Hotărâre.  

Angajamentul pe ruta Doctoratului European, cu acordul conducătorului de teză și al 

comisiei de îndrumare, al Consiliului Școlii Doctorale și al directorului CSUD, este facultativ, 

iar studentul-doctorand poate renunța oricând la rută înainte de susținerea tezei. 

 

CRITERII PENTRU DOCTORATUL EUROPEAN  

Art.2. 

(1) Criteriile pentru acordarea Certificatului pentru Doctoratul European sunt adoptate după 

modelul propus de Confederation of European Union Rectorsʼ Conferences, denumită 

astăzi European University Association. 

(2) Criteriile pentru acordarea Certificatului pentru Doctorat European sunt următoarele: 

1. Studentul-doctorand a parcurs un program doctoral acreditat în UB și 

s-a angajat pe ruta Doctoratului European cel târziu din anul trei al studiilor doctorale.  
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2. Ca parte a programului doctoral la UB, studentul-doctorand a petrecut 

cel puțin trei luni în cel puțin două instituții din Uniunea Europeană (în afară de 

România), fie două universități, fie o universitate și o instituție de cercetare.  

3. Teza de doctorat este redactată şi susţinută într-o limbă de circulație 

internațională. 

4. Acordul pentru susținerea publică este dat de către Școala Doctorală în 

baza a două rapoarte favorabile elaborate fie de cadre didactice, fie de către cercetători 

din universități sau instituții de cercetare de prestigiu, din două țări membre ale 

Uniunii Europene (altele decât România), numiți raportori externi. Numirea 

raportorilor externi se aprobă de către directorul CSUD, la propunerea conducătorului 

de doctorat, realizată după consultarea studentului-doctorand și a comisiei de 

îndrumare și avizată de către Consiliul Școlii Doctorale. Rapoartele, elaborate într-o 

limbă de circulație internațională, trebuie să conțină explicit faptul că teza propusă 

spre susținere îndeplinește condițiile științifice și deontologice pentru a primi 

recunoașterea de Doctorat European. 

5. Cel puțin un membru al comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat trebuie să fie cadru didactic/ cercetător la o universitate sau instituție de 

cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană (alta decât România) și să îndeplinească 

toate criteriile profesionale solicitate de legislația din România în cazul membrilor 

comisiei de susținere publică a tezei de doctorat. Acesta poate fi unul din raportorii 

externi.  

 

IMPLEMENTAREA DOCTORATULUI EUROPEAN 

Art.3.  

(1) Școlile Doctorale din UB menționează pe pagina proprie (website) și postează toate 

documentele cu privire la Doctoratul European, inclusiv lista studenților-doctoranzi 

înscriși pe această rută. 

(2) CSUD, împreună cu Consiliile Școlilor Doctorale din UB, stimulează, implementează și 

monitorizează Doctoratul European la UB. 

(3) UB încurajează și susține desfășurarea mobilităților internaționale pentru Doctoratul 

European la universități din Top 500 (în clasamentele de referință ale universităților) și de 

la instituții de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană și/ sau din consorții 

europene, din care UB face parte.  

 

Art.4.  

Studenții-doctoranzi care se înscriu în ruta pentru Doctoratul European trebuie să 

respecte în totalitate pe parcursul programului de doctorat principiile și cerințele generale ale 

Cartei europene a cercetătorilor (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter). 

 

Art.5.  

(1) Cheltuielile studenților-doctoranzi pentru efectuarea mobilităților internaționale pentru 

Doctoratul European sunt susținute financiar de Universitatea din București prin 

programele Erasmus și Erasmus+, prin Procedura privind încurajarea performanței în 

activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi, precum și prin alte burse și granturi de 

cercetare (inclusiv din bugetul școlilor doctorale). Nu se susțin stagiile de mobilitate 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
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pentru studenții-doctoranzi aflați în perioada de grație sau de amânare a susținerii tezei de 

doctorat. 

(2) La finele stagiilor petrecute în universitățile din Uniunea Europeană, studentul-doctorand 

depune la Școala Doctorală un raport de mobilitate avizat de profesorul/cercetătorul care 

i-a supervizat stagiul, iar stagiul de mobilitate este consemnat în evidențele electronice ale 

școlii doctorale.  

(3) Universitatea din București susține financiar participarea membrului extern din comisia 

de doctorat la susținerea publică a tezei de doctorat.  

 

Art.6.  

Dosarul în baza căruia se acordă Certificatul de Doctorat European trebuie să conțină: 

1. Formularul de înscriere pe ruta Doctoratului European, datat și semnat (Anexa 

1). 

2. Raportul/rapoartele de mobilitate în străinătate (Anexa 2). 

3. Rapoartele întocmite de cei doi raportori externi. 

4. Procesul-verbal al ședinței de susținere a tezei de doctorat, cuprinzând decizia 

de a conferi studentului-doctorand titlul științific de Doctor în domeniul de doctorat vizat și 

decizia de acordare a calificativului Doctor Europaeus/Europaea (Anexa 3). 

 

Art.7.  

(1) Certificatul pentru Doctoratul European, redactat în limba engleză, este eliberat de către 

Universitatea din București după acordarea titlului de Doctor conform legislației 

naționale, este semnat de către Rector și de către Directorul CSUD și însoțește Diploma 

de Doctor. 

(2) Modelul de Certificat pentru Doctorat European este propus de CSUD și este aprobat de 

Senatul UB. Acesta cuprinde obligatoriu sintagmele European Doctorate (Doctor 

Europeaus/Europeae). 

 

 

 

 

                                          


