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Cod: IS-3 / 2017 

 

INSTRUCȚIUNE IS-3 

privind 

Medierea și soluționarea conflictelor privind activitatea de doctorat  

 

Prezenta instrucțiune se referă la modul de soluționare a posibilelor conflicte apărute în derularea 

activității de doctorat / conducere de doctorat, funcție de natura acestora. 

1. Petentul adresează petiția Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). 

2. CSUD analizează conținutul petiției ținând cont de următoarele elemente: 

 conflictele dintre studentul-doctorand și Școala Doctorală Interdisciplinară (SDI) se 

soluționează la nivelul CSUD; 

 conflictele dintre conducătorul de doctorat și SDI de soluționează la nivelul CSUD; 

 conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat / comisia de îndrumare se 

soluționează la nivelul Consiliului SDI (C-SDI). Dacă medierea eşuează la nivelul C-SDI, se 

continuă la nivelul CSUD. 

3. În cazul în care conținutul petiției este de competența CSUD, acesta desemnează o comisie 

pentru medierea conflictelor, alcătuită din trei membri: doi membri ai CSUD și un membru 

conducător de doctorat din domeniul de doctorat în cadrul căruia a apărut conflictul.  

4. Comisia pentru medierea conflictelor va analiza și va propune soluții în vederea rezolvării pe 

cale amiabilă a conflictelor. Medierea se realizează, în primul rând, prin dialog, cu invitarea 

părților în fața comisiei. 

5. Concluziile comisiei se vor prezenta în cadrul CSUD, care va decide asupra măsurilor ce trebuie 

luate. Rezultatele analizei se vor comunica, în scris, tuturor părților implicate. 

6. În cazul în care conținutul petiției este de competența C-SDI, CSUD va direcționa petiția către 

respectiva structură. C-SDI desemnează o comisie pentru medierea conflictelor, alcătuită din trei 

membri: doi membri ai C-SDI și un membru conducător de doctorat din domeniul de doctorat în 

cadrul căruia a apărut conflictul.  

7. Comisia pentru medierea conflictelor va analiza și va propune soluții în vederea rezolvării pe 

cale amiabilă a conflictelor. Medierea se realizează, în primul rând, prin dialog, cu invitarea 

părților în fața comisiei. 

8. Concluziile comisiei se vor prezenta în cadrul C-SDI, care va decide asupra măsurilor ce trebuie 

luate. Rezultatele analizei se vor comunica, în scris, tuturor părților implicate. 

9. Dacă medierea eşuează la nivelul C-SDI, se continuă la nivelul CSUD, conform celor precizate 

la alin. 3-5 din prezenta instrucţiune. 
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