
Universitatea Al. I. Cuza, Iasi 
Facultatea de Litere 
Şcoala Doctorală de Studii Filologice 
 

O b l i g a ţ i i  a l e  d o c t o r a n z i l o r  d i n  a n u l  a l  I I - l e a  
Potrivit prevederilor Regulamentului Şcolilor Doctorale ale Universităţii “Alexandru Ioan 

Cuza”, cap. 10, după promovarea probei de sustinere a proiectului de cercetare personală din 
septembrie, doctorandul începe realizarea Programului de cercetare stiintifică, cu o durată de 4 
semestre şi care poate fi prelungit conform prevederilor regulamentare. 

Programul de cercetare ştiintifica se realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat, în 
cadrul unei catedre, al unui laborator sau al unei echipe de cercetare ştiintifică şi are ca scop 
realizarea de catre doctorand a tezei de doctorat. 

Se recomandă ca subiectul tezei de doctorat, ca şi programul de cercetare ştiintifică, să fie 
orientate spre teme de cercetare din cadrul contractelor de cercetare ştiintifică ale conducatorului 
de doctorat sau ale Şcolii doctorale, din cadrul altor contracte de cercetare ştiintifică, respectiv al 
unor proiecte şi colaborări internaţionale. 

În luna octombrie, în baza recomandarilor făcute de comisia de validare a proiectului de 
cercetare ştiintific, conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul vor definitiva subiectul 
tezei de doctorat, titlul acesteia şi, respectiv titlurile şi datele de susţinere a referatelor ştiintifice 
care trebuie pregătite de doctorand în cadrul programului de cercetare ştiinţifică. 

Pentru obţinerea numărului minim de credite necesar absolvirii anului al II-lea doctoral, 
doctorandul este obligat să elaboreze şi să susţină minimum t r e i  r e f e r a t e  
ş t i i n t i f i c e  scrise, care pot face parte din teza de doctorat. Susţinerea referatelor prevăzute 
în programul de pregătire este publică. Data, locul şi ora susţinerii acestora sunt propuse de 
îndrumatorul de doctorat şi se aprobă de Biroul Şcolii Doctorale. 

Termenul limită de sustinere a celor trei referate pentru anul doctoral în curs este 1 
octombrie al anului doctoral. 

Referatele ştiintifice se vor sustine în fata unor comisii de specialişti formate din conducatorul 
ştiintific de doctorat şi din doi membri cu titlul de doctor. La susţinere se va încheia un proces-
verbal, în care se consemneaza titlul referatului, numele membrilor comisiei de susţinere, notele 
acordate de fiecare şi media generală de susţinere. Acest proces verbal se păstrează în dosarul 
personal al doctorandului 

În cazul respingerii unui referat, acesta se reface în termen de trei luni de la data respingerii şi 
va fi reprogramat pentru susţinerea publica. În cazul în care referatul este respins şi după ce a fost 
refăcut, doctorandul este exmatriculat. 

O copie a referatelor susţinute de doctorand şi validate de comisiile de specialişti se păstreaza 
de către conducătorul ştiintific. 


