UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
SCOALA DOCTORALA

Regulament
de functionare a Scolii Doctorale de Matematica
din Universitatea Ovidius Constanta

1. Principii generale
Universitatea Ovidius Constanta este Institutie Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat (IOSUD-UOC). Conducerea IOSUD-UOC este alcatuita din Rector, Prorectori si
Secretarul Stiintific al Senatului, Rectorul Universitatii fiind Directorul IOSUD-UOC, iar
Prorectorul cu activitatea profesionala este Director Executiv.
Prezentul regulament se bazeaza pe prevederile Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea studiilor universitare de doctorat din IOSUD-UOC.
1.1.

Scoala Doctorala de Matematica din cadrul Facultatii de Matematica si
Informatica are ca Director decanul facultatii si ca Director executiv unul dintre
conducatorii stiintifici de doctorat, de preferinta dintre conducatorii de doctorat
ce fac parte din Consiliul Profesoral al Facultatii de Matematica si Informatica.
Biroul Scolii Doctorale de Matematica este constituit din Director, Director
executiv, alt conducator de doctorat.

2. Studiile universitare de doctorat sunt organizate in doua forme de invatamant: cu
frecventa si fara frecventa. Ambele forme constau din:
a) Programul de pregatire universitara avansata, cu durata de doua semestre
(primele).
b) Sustinerea proiectului de cercetare stiintifica (in finalul primului an).
c) Programul de cercetare stiintifica (urmatoarele patru semestre).
d) Sustinerea tezei.
3. Conducerea Scolii Doctorale
3.1.

Atributiile Directorului Scolii Doctorale
 Asigura colaborarea Scolii Doctorale cu colectivele de cercetare din
facultate.
 Raspunde de respectarea legalitatii in organizarea si desfasurarea
activitatii din cadrul Scolii Doctorale.

3.2.

 Asigura reprezentarea Scolii Doctorale fata de conducerea IOSUD-UOC.
Atributiile Directorului executiv al Scolii Doctorale.
 Intocmeste planul de invatamant pentru programul de pregatire
universitara avansata.
 Intocmeste statele de functiuni ale Scolii Doctorale, care cuprind
normarea activitatilor didactice, cat si pe cele legate de indrumarea
activitatii de cercetare a doctoranzilor.
 Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Doctorale si
urmareste executia lui.
 Controleaza si semneaza pontajele doctoranzilor si fisele de activitate
zilnica ale celor implicati in activitati ale Scolii Doctorale, precum si alte
documente ce implica plati.
 Organizeaza desfasurarea concursului de admitere la doctorat.
 Contrasemneaza contractul de studii doctorale si programele individuale
de studiu ale doctoranzilor.
 Contrasemneaza documentele referitoare la comisii de admitere,
documentele de evaluare a proiectelor de cercetare si a referatelor din
cadrul programului de cercetare stiintifica si documentele comisiei pentru
sustinerea publica a tezei.

4. Conducatorul de doctorat. Doctorandul.
4.1. Calitatea de doctorand se dobandeste prin concurs de admitere la doctorat si
poate inceta prin necontinuarea studiilor doctorale dupa Programul de Pregatire
Universitara Avansata, exmatriculare sau retragere.
La inmatriculare, doctorandul primeste de la Scoala Doctorala un carnet de
student doctorand, valabil pe durata studiilor, in tara si in strainatate.
Detinatorului i se confera dreptul de a participa la conferinte interne si
internationale cu reduceri/scutiri de taxe, de a fi cazat sau de a lua masa in
campusul universitar, etc.
4.2. Doctorandul este inmatriculat la o singura Scoala Doctorala, care ii arhiveaza
toate materialele nepublicate (referate, comunicari, etc) cerute in cadrul
obligatiilor academice din programul de doctorat. El se subordoneaza
conducatorului sau stiintific si Directorului Scolii Doctorale.
4.3. Conducatorul de doctorat este afiliat la o singura Scoala Doctorala, in alte Scoli
Doctorale putand avea doar cotutela.
4.4. Scoala Doctorala pastreaza dosarul doctorandului pana ce acesta solicita, in
scris, sustinerea publica a tezei, cand dosarul sau este inaintat la secretariatul
IOSUD-UOC. In adresa de transfer se mentioneaza expres, indeplinirea, de
catre doctorand, a tuturor obligatiilor din programul doctoral, precum si
acordarea de credite stabilite prin regulament.
5. Cerinte minimale pentru doctoranzii inscrisi la Scoala Doctorala de Matematica.
5.1.

In cadrul Programului de Pregatire Universitara Avansata, doctorandul cu
frecventa este obligat sa participe la cursurile si seminariile organizate conform
Planului de Invatamant, si sa obtina creditele alocate acestora. Media 8 (opt) ii
permite absolventului acestui program sustinerea proiectului de cercetare, care,
aprobat de comisie, permite intrarea in programul de cercetare stiintifica.
Examenele si colocviile se sustin de catre doctoranzii cu si fara frecventa in fata
unei comisii formate din 2-3 membri (obligatoriu, conducatorii de doctorat afiliati

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Scolii Doctorale care lucreaza in cadrul directiei de cercetare aleasa).
Proiectul de cercetare se pregateste in cadrul primului an de studii doctorale,
sub indrumarea unui conducator de doctorat, si este sustinut in a doua jumatate
a lunii septembrie in fata unei comisii aprobate de Biroul Scolii Doctorale si de
Consiliul Profesoral al Facultatii de Matematica si Informatica. Calificativele
foarte bine si bine permit trecerea doctorandului la faza urmatoare.
Doctorandul va desfasura in cadrul facultatii, la biblioteca, un numar de 12
ore/saptamana.
Doctorandul va elabora trei rapoarte stiintifice intermediare cu urmatorul
calendar:
 Raportul nr. 1 – in semestrul al treilea, consta in prezentarea in scris si
oral a unei lucrari stiintifice in extenso.
 Raportul nr. 2 – in semestrul al patrulea, consta in prezentarea in scris si
oral a unei lucrari stiintifice in extenso, trimisa spre publicare.
 Raportul nr. 3 – in semestrul al cincilea, contine rezultate stiintifice ce vor
aparea in teza si care sunt trimise spre publicare.
Evaluarea rapoartelor se face de o comisie stiintifica formata din
conducatorul de doctorat si alte doua cadre didactice cu doctorat in
domeniu.
Teza trebuie sa contina rezultate care au constituit subiectul a cel putin doua
lucrari stiintifice publicate sau aprobate spre publicare in reviste aflate in baze
internationale de date, de preferinta cel putin una intr-o revista internationala.
Teza de doctorat se discuta in sedinta de catedra/colectiv, inainte de a fi
depusa la Secretariatul IOSUD. Se intocmeste un proces verbal al sedintei si
acesta insoteste teza depusa, daca aceasta a obtinut acceptul colectivului
catedrei.
Prelungirea programului doctoral peste 6 semestre este acordata de IOSUD, cu
sustinerea Scolii Doctorale aferente.

6. Regulamentul este insotit de:
Anexa 1: Planul de invatamant al Scolii Doctorale de Matematica.
Anexa 2: Programul de cercetare stiintifica.
Anexa 3: Colocviul de admitere la doctorat (cerinte, mod de desfasurare).

Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului Profesoral din data de
29.06.2009.

Anexa 2

Programul de cercetare ştiinţifică
Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de 4 semestre şi este organizat în domeniul de
cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat în cadrul unei echipe de cercetare
ştiinţifică. El poate fi o subtemă a unui proiect de cercetare în echipă, care se derulează la
nivelul catedrelor.
1. Date personale ale titularului de program:
1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. An nastere:
1.4. Anul absolvirii universitatii:
1.5. Adresa:
1.6. Telefon / Fax:
1.7. E-Mail:

2. Date referitoare la teza de doctorat:
2.1. Anul în care a fost admis la
doctorat:
2.2. Titlul tezei de doctorat:
2.3. Conducatorul de doctorat:
2.4. Coordonatorul de doctorat în
cotutela:

3. Titlul programului de cercetare ştiinţifică (faza I) _ semestrul III.

4. Titlul programului de cercetare ştiinţifică (faza II) _ semestrul IV.

5. Titlul programului de cercetare ştiinţifică (faza III) _ semestrul V.

6. Termeni cheie:
1

(Max 5 termeni)

1

2
3
4
5

7. Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică (Faza I)
NUME ŞI
PRENUME

CALIFICATIV
FAZA I

SEMNĂTURA

CONDUCATORUL DE
DOCTORAT

SPECIALIST 1
SPECIALIST 2
SPECIALIST 3
SPECIALIST 4

COMISIA APRECIAZA CA REFERATUL POATE FI : ADMIS/RESPINS, CU CALIFICATIVUL........................

8. Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică (Faza II)

NUME ŞI
PRENUME

CALIFICATIV
FAZA I

SEMNĂTURA

CONDUCATORUL DE
DOCTORAT

SPECIALIST 1
SPECIALIST 2
SPECIALIST 3
SPECIALIST 4

COMISIA APRECIAZA CA REFERATUL POATE FI : ADMIS/RESPINS, CU CALIFICATIVUL........................

9. Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică (Faza III)

NUME ŞI

CALIFICATIV
FAZA I

PRENUME

SEMNĂTURA

CONDUCATORUL DE
DOCTORAT

SPECIALIST 1
SPECIALIST 2
SPECIALIST 3
SPECIALIST 4

COMISIA APRECIAZA CA REFERATUL POATE FI : ADMIS/RESPINS, CU CALIFICATIVUL........................

SE ATASEAZA REFERATUL SI UN REZUMAT SEMNAT DE DOCTORAND SI DE CONDUCATORUL STIINTIFIC IN
CARE SE PRECIZEAZA CONTRIBUTIA ORIGINALA A DOCTORANDULUI SI STADIUL PE PLAN MONDIAL AL
CERCETARII IN DOMENIUL RESPECTIV.

DATA:

DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE

CONDUCATOR DE DOCTORAT

Nume, prenume:
Semnatura:

Nume, prenume:
Semnatura:

DOCTORAND
Nume, prenume:

Semnatura

