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Cod: IS-7 /2017 

 

INSTRUCȚIUNE IS-7 

privind 

 

Luarea deciziilor referitoare la structura şi conţinutul PPUA 

 

Prezenta instrucțiune se referă la etapele implicate și mecanismul de luare a deciziilor în privinţa 

oportunităţii modificării/actualizării periodice a structurii şi conţinutului PPUA. 

Preambul  

Programul de studii universitare de doctorat are două componente:  

a) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA), desfăşurat prin pregătirea în 

formaţiuni de studiu în cadrul școlii doctorale, pe domenii de doctorat, respectiv pregătirea 

individuală de specialitate, în funcție de tema de doctorat; 

b) programul individual de cercetare ştiinţifică (PCS), desfăşurat sub îndrumarea conducătorului de 

doctorat și a comisiei de îndrumare.  

Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza planului de învăţământ întocmit 

de C-SDI şi aprobat de CSUD-UTBv. Durata cumulată a acestuia nu poate depăşi 3 luni, cu excepţia 

programelor de studii universitare de doctorat în domeniul Medicină. 

Etape 

1. C-SDI analizează anual conţinutul/ structura PPUA şi relevanţa acestuia în pregătirea 

doctoranzilor în vederea asigurării competenţelor cerute. 

2. C-SDI poate propune motivat modificarea structurii PPUA, pe baza: 

 consultării conducătorilor de doctorat (Formular IS-7-F1); 

 consultării studenților-doctoranzi (Formular IS-7-F2); 

 analizării oportunităţii propunerilor venite din partea conducătorilor de doctorat, la iniţiativa 

acestora; 

 corelării cu programele similare ale altor universităţi din ţară şi străinătate; 

 completării competenţelor dobândite prin programul în derulare.  

3. C-SDI mandatează o comisie ştiinţifică formată din membri C-SDI şi alţi conducători de doctorat 

din domeniul/ domeniile vizat(e) să elaboreze propuneri pentru un nou plan de învăţământ 

modificat. 

4. Planul de învăţământ modificat se discută şi se avizează în plenul C-SDI, până cel târziu în date 

de 15 septembrie a anului curent, după care se înaintează spre aprobare către CSUD și 

Prorectorul cu Cercetarea Științifică și Informatizarea. 

5. Noul plan de învăţământ intră în vigoare din noul an universitar. 
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