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Cod: IS-2/2017 

INSTRUCȚIUNE IS-2 

privind 

Schimbarea conducătorului de doctorat 
 

Prezenta instrucțiune se referă la condițiile și procesul de schimbare a conducătorului de doctorat al 

studentului-doctorand. 

I. Condiții de schimbare a conducătorului de doctorat  

Schimbarea conducătorului de doctorat al studentului-doctorand se poate face doar în cadrul 

domeniului de doctorat la care studentul-doctorand a fost înmatriculat,  la solicitarea scrisă a 

studentului-doctorand, adresată conducerii Școlii Doctorale Interdisciplinare (SDI), în următoarele 

situaţii, acoperite de prezenta instrucțiune:  

a. studentul-doctorand și conducătorul de doctorat au agreat asupra acestei schimbări, existând 

acordul scris al conducătorului de doctorat în acest sens;  

b. conducătorul de doctorat nu a respectat prevederile contractului de studii doctorale 

(constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către conducătorul de doctorat este de 

competenţa Consiliului SDI);  

c. conducătorul de doctorat este indisponibil pentru o perioadă de peste un an sau nu poate fi 

prezent la susţinerea publică a tezei de doctorat;  

d. pentru alte motive întemeiate care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de 

doctorat şi studentul-doctorand, incluzând cazuri de forță majoră.  

Schimbarea conducătorului de doctorat se poate face și la propunerea Consiliului SDI, în cazul în 

care conducătorul de doctorat se retrage din cadrul SDI sau își pierde calitatea de membru al SDI, 

situaţie în care se aplică prevederile instrucțiunii IS-1/2. 

II. Etape 

1. Studentul-doctorand completează cererea tip (Formular IS-2-F1) și obține acordul noului 

conducător de doctorat (dacă este cazul); cererea se depune la secretariatul SDI.  

2. Studentul-doctorand poate apela la Consiliul SDI pentru desemnarea unui alt conducător de 

doctorat, în situațiile prevăzute la cap. I (a-d). În acest caz, respectiva solicitare se va consemna 

în cererea depusă la secretariatul SDI. 

3. Secretariatul SDI înaintează cererea studentului-doctorand către facultatea de profil (la care este 

arondat domeniul de doctorat), pentru: 

 (i) obținerea avizului pentru schimbarea conducătorului de doctorat din partea 

facultăţii/departamentului de specialitate şi/sau (ii) propunerea, de către facultate/departamentul 

de specialitate, a noului conducător de doctorat (la solicitarea studentului-doctorand); 

 validarea de către Consiliul Facultății a noului conducător de doctorat și a comisiei de îndrumare 

actualizată. 

4. Facultatea transmite cererea soluționată la secretariatul SDI. 

5. Consiliul SDI aprobă noul conducător de doctorat și comisia de îndrumare actualizată. 
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Formular IS-2-F1 

Universitatea Transilvania din Braşov 

Facultatea ________________________ 

 

 

, 

 

Către: 

Școala Doctorală Interdisciplinară 

 

Subsemnatul(a) __________________________, student-doctorand la forma de doctorat cu 

frecvență / cu frecvență redusă, în regim bugetat cu bursă / bugetat fără bursă / cu taxă,  

înmatriculat(ă) în anul ___________, în domeniul de doctorat __________________, sub 

conducerea ştiinţifică a __________________________, prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi 

schimbarea conducătorului de doctorat, deoarece (se va menționa una dintre situaţiile următoare): 

a. am agreat asupra acestei schimbări cu conducătorul de doctorat și am acordul scris al 

acestuia;  

b. conducătorul de doctorat nu a respectat prevederile contractului de studii doctorale;  

c. conducătorul de doctorat este indisponibil pentru o perioadă de peste un an / nu poate fi 

prezent la susţinerea publică a tezei de doctorat;  

d. pentru alte motive întemeiate care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de 

doctorat şi studentul-doctorand (se vor menţiona motivele).  

Menționez că am purtat / nu am purtat discuții cu un alt posibil conducător de doctorat și am / nu 

am acordul noului potențial conducător de doctorat. 

 

Doctorand, 

_________________________  

 

Conducător ştiinţific,             Conducător științific nou propus, 

Grad didactic, Nume și prenume           Grad didactic, Nume și prenume 

__semnătură________________________           __________________________ 

 

AVIZAT de 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE _________________ la data de  _____________ 

 

APROBAT de 

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE INTERDISCIPLINARE la data de  _____________ 

 

DIRECTOR SDI, 

Prof. univ. dr. chim. Maria Cristina TIMAR  


