
1 Regulamentul Școlii Doctorale de Sociologie 

 

1. Avizul exercitării calității de conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie 

se obține prin  îndeplinirea unor criterii de performanță în cercetare, în îndrumarea cercetării și de 

etică profesională (vezi Anexa SDS 1). Afilierea este avizată prin obținerea unei majorități de 

voturi în favoarea afilierii, exprimată prin votul secret al conducătorilor de doctorat participanți 

în Ședința Școlii Doctorale, cu un cvorum de cel puțin jumătate plus unu dintre totalul 

conducătorilor de doctorat afiliați în momentul votului. Candidații avizați spre afiliere în cadrul 

Ședinței Școlii Doctorale de Sociologie vor fi aprobați în Consiliul Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială. 

2. Admiterea candidaților la studii universitare de doctorat în domeniul Sociologie se face prin 

concurs, conform Metodologiei de admitere aprobate anual (Vezi Anexa SDS 2).  Pentru 

admiterea la Școala Doctorală candidatul va susține 2 probe de concurs astfel: a) proba scrisa din 

domeniul – Sociologie:  Proba „a” este probă eliminatorie: Pentru a putea susține proba „b” 

(susținerea temei) candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă; b)  susținerea 

temei în concordanță cu domeniul îndrumătorului științific în fața conducătorilor de 

doctorat din cadrul școlii doctorale. Selecția candidatului la doctorat este realizată de către 

conducătorul de doctorat.  

3. Doctoranzii  Școlii Doctorale de Sociologie pot solicita sprijin financiar pentru activitatea de 

cercetare, inclusiv participarea la conferințe naționale și internaționale, la școli de pregătire 

științifică în domeniu, precum și pentru proiectele de investigație empirică din cadrul cercetării 

doctorale, conform procedurii din Anexa SDS 3.  

4. Studenții doctoranzi își desfășoară activitatea conform  Planului de învățământ al Școlii 

Doctorale de Sociologie, constând din Programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate și Programul de cercetare știintifică. Teza de doctorat va fi realizată având în vedere 

Ghidul pentru redactarea tezelor de doctorat în sociologie. Planul de învățământ și Ghidul sunt 

disponibile online pe site-ul Școlii Doctorale de Sociologie: http://doctorat.sas.unibuc.ro/ 

5. Studenții doctoranzi participă la activitățile Departamentelor Facultății, inclusiv activități 

didactice, în calitate de asistent universitar, și alte activități în comunitatea academică: participarea 

la organizarea examenelor de admitere, de absolvire, a evenimentelor științifice din cadrul 

Facultății, etc. 
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2 Anexe 

2.1 Anexa SDS 1. Procedură privind obținerea avizului exercitării calității de 

conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie 

 

În conformitate cu Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat al Universității din București, aprobat de Senatul Universității din București în 

21.09.2016, se delegă școlilor doctorale atribuțiile privind stabilirea standardelor pentru conducătorii 

de doctorat, pentru personalul didactic și de cercetare afiliat școlii doctorale, pentru membrii 

comisiilor de doctorat si pentru persoanele exterioare si studenții-doctoranzi care candidează pentru 

calitatea de membru al consiliului scolii doctorale. 

Avizul exercitării calității de conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie se obține 

prin  îndeplinirea următoarelor criterii: 

1. Performanța în cercetare: candidatul va avea valori superioare sau egale în comparație cu valorile 

mediane ale Școlii Doctorale de Sociologie  pentru indicatorul I1 (articole ISI) sau indicatorul I9 

(citări), conform punctajului CNATDCU privind abilitarea. Valorile mediane sunt actualizate la 

începutul fiecărui an calendaristic și rămân valabile pe parcursul anului calendaristic respectiv. 

2. Capacitatea de îndrumare: candidatul va oferi cel puțin un exemplu de bună practică și succes cu un 

student/studentă îndrumat/ă în elaborarea lucrării de licență sau disertație, sau privind îndrumarea unei 

alte lucrări științifice sau coordonarea unei echipe de cercetare; 

3. Inexistența oricărei sancțiuni cu privire la abateri anterioare de la etica academică sau a unor 

sesizări argumentate privind etica academică aflate în analiză la Comisia de etică a Universității 

din București sau la alte organisme competente; 

4. Obținerea unei majorități de voturi în favoarea afilierii, exprimată prin votul secret al 

conducătorilor de doctorat participanți în Ședința Școlii Doctorale, cu un cvorum de cel puțin jumătate 

plus unu dintre totalul conducătorilor de doctorat afiliați în momentul votului.  

Pentru fundamentarea votului individual, conducătorii de doctorat vor evalua cererile de afiliere la 

Școala Doctorală de Sociologie având în vedere următoarele criterii: 

 Evaluarea cantitativă a performanței în cercetare, măsurată prin relația dintre scorurile 

candidaților conform punctajelor CNATDCU în relație cu scorurile mediane actualizate ale 

conducătorilor de doctorat din Școala Doctorală de Sociologie, pentru totalul punctajului, 

indicatorul privind articolele în jurnale indexate ISI Reuters-Thomson și indicatorul privind 

citările.  
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 Evaluarea calitativă a performanței în cercetare, ținând cont de rezultatele activității de 

cercetare precum publicații internaționale, citări, participarea în proiecte de cercetare și 

coordonarea proiectelor de cercetare etc. 

 Potențialul de a contribui la dezvoltarea instituțională a Școlii Doctorale de Sociologie și de a 

participa la activitățile cotidiene ale Școlii, precum susținerile publice, comisiile de îndrumare, 

evenimente științifice etc. 

 Evitarea conflictelor de interese. 

Candidații avizați spre afiliere în cadrul Ședinței Școlii Doctorale de Sociologie vor fi aprobați în 

Consiliul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.  

2.2 Anexa SDS 2. Criterii privind admiterea la studiile universitare de doctorat în 

Școala Doctorală de Sociologie 

 

Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs, conform Metodologiei de admitere 

aprobate anual, incluzând tematica și bibliografia actualizate. 

 Pentru admitere la Școala Doctorală candidatul va susține  2 probe de concurs astfel: 

a) proba scrisa din domeniul – Sociologie 

 Proba „a” este probă eliminatorie: Pentru a putea susține proba „b” (susținerea temei) 

candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba        scrisă. 

            b)  susținerea temei în concordanță cu domeniul îndrumătorului științific în fața 

conducătorilor de doctorat din cadrul școlii doctorale. 

 Selecția candidatului la doctorat este realizată de către conducătorul de doctorat. 

Studentul doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obținerii avizului favorabil al 

consiliului școlii doctorale. 

Comisia de admitere la doctorat se constituie din conducători de doctorat și alți specialiști care 

au titlul de doctor și funcția didactică de cel puțin conferențiar universitar sau cercetător științific 

gradul II. 

Media minimă de admitere ( media aritmetica dintre cele 2 probe) la studii universitare 

de doctorat este 7 (șapte). 

În cazul mediilor egale ale candidaților, departajarea se face în funcție de: 

-Criteriul I – nota obținută la examenul scris; 

-Criteriul II – nota obținută la interviu; 

-Criteriul III – media generală de absolvire a studiilor de master 

(media aritmetică dintre media anilor de studiu si nota obținută la disertație); 

-Criteriul IV- media generală de absolvire a studiilor de licență (media aritmetică dintre media 

anilor de studiu și media obținută la examenul de licență). 
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Candidații, cetățeni străini non-UE sau bursieri ai statului român, se vor adresa 

departamentului Relații Internaționale/Biroul Relații Externe în vederea înscrierii la concursul de 

admitere la studiile universitare de doctorat. 

Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la înscriere 

traducerea diplomei obținute și a atestatului de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția 

de specialitate  din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în conformitate cu 

O.M.E.N.C.Ș. nr.6102/2016, art.55. 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. 

Colocviul de admitere va avea loc la sediul facultății din Bdul Schitu Măgureanu nr.9, Sector 

5 București. 

Înmatricularea candidaților reușiți la concurs se face prin dispoziția Rectorului. 

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituția, forma de 

doctorat, anul în care a fost susținut. 

Concursul de admitere la Școala Doctorală se desfășoară conform reglementarilor în vigoare. 

2.3 Anexa SDS 3. Procedură privind obținerea sprijinului financiar pentru studii 

doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie 

Doctoranzii  Școlii Doctorale de Sociologie pot solicita sprijin financiar pentru activitatea de cercetare   

în următoarele condiții: 

1. Sprijin pentru participarea la o conferință internațională anuală:  din granturile doctorale, de la 

IOSUD Universitatea din București. Doctoranzii vor urma procedura prevăzută aici: 

http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/06/procedura-privind-accesarea-fondurior-

de-cercetare-din-granturi-doctorale.pdf  

 Pentru acest tip de sprijin documentele sunt transmise direct la IOSUD UB (la 

Rectorat), conform metodologiei prevăzute aici: http://doctorat.unibuc.ro/studii-

universitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/  

2. Sprijin pentru participarea la conferințe internaționale suplimentare, la școli de vară / iarnă sau 

alte evenimente de consolidare a competențelor de cercetare științifică, precum și sprijin 

pentru realizarea unor cercetări de teren: prin solicitarea finanțării din partea Școlii Doctorale 

de Sociologie. 

 Școala Doctorală de Sociologie oferă sprijin financiar suplimentar față de IOSUD UB, 

în valoare de maximum 1000 EUR per an academic per doctorand, în limita unui 

buget maxim anual de 10% din Bugetul Școlii Doctorale. 

 Cererile vor fi soluționate în ordinea depunerii. 

 Doctoranzii vor putea solicita sprijin financiar din partea SDS pentru participarea la 

conferințe doar după utilizarea sprijinului disponibil din partea IOSUD UB. 

http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/06/procedura-privind-accesarea-fondurior-de-cercetare-din-granturi-doctorale.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/06/procedura-privind-accesarea-fondurior-de-cercetare-din-granturi-doctorale.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/
http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/
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 Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Școlii Doctorale de Sociologie este 

necesar obținerea în prealabil a acordului Decanului Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială, documentele fiind ulterior duse la IOSUD UB (la Rectorat). 

 Documentele necesare pentru deplasări sunt prevăzute aici: 

http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/  

 Pentru aprobarea unei cercetări de teren, doctorandul va realiza și un proiect de 

cercetare, precizând: obiectivele studiului de teren, întrebările de cercetare, 

metodologia, bugetul estimat necesar, precum și rezultatele anticipate: publicații, 

raport de cercetare, colecții sau baze de date, etc. Proiectul va fi avizat de 

conducătorul de doctorat și de directorul  Școlii Doctorale. 

Exigențele privind cheltuielile eligibile sunt aceleași cu finanțarea obținută de la Rectorat. Astfel, pot 

fi decontate numai: transportul, cazarea, diurna și plata taxelor de participare. Doctoranzii vor obține 

ordine de deplasare, atât pentru deplasările naționale cât și internaționale, și vor urma procedurile de 

decont ale Universității din București. 

http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/

