
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE SCHIMBARE A CONDUCĂTORULUI DE 
DOCTORAT ȘI MEDIERE A CONFLICTELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.DISPOZIȚII LEGALE 

 

-  Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 
- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
681/29 iunie 2011 și H.G. nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2016; 
 
 

 II.  DESCRIEREA METODOLOGIEI 
 

 
Art. 1. Metodologia stabilește modalități în care se poate schimba conducătorul de doctorat 

al unui student-doctorand și atunci când este cazul medierea în vederea soluționării pe care amiabilă 
a conflictelor între studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat, condiții de neutralitate, 
imparțialitate și confidențialitate. 

 
Art. 2. În Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) schimbarea 

conducătorului de doctorat se poate face numai în același domeniu de doctorat  în următoarele 
condiții: 

a) Conducătorul de doctorat a împlinit vârsta de pensionare și nu dorește sa își continue 
activitatea; 

b) Conducătorul de doctorat se retrage din Școala de Studii Avansate a Academiei 
Române; 

c) Conducătorul de doctorat este indisponibil pe o perioadă de peste un an; 
d) La solicitarea comună a conducătorului de doctorat și a studentului-doctorand în 

baza unor motive întemeiate; 
e) Să solicite SCOSAAR schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta 

nu își respectă obligațiile legale sau contractuale ori pentru alte motive care vizează 
raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat și studentul-doctorand 

f) La solicitarea motivată a studentului-doctorand în cazul în care conducătorul de 
doctorat  i-a fost retrasa calitatea de conducător de doctorat din cadrul SCOSAAR; 

g) În cazul decesului conducătorului de doctorat; 
h) În cazuri de forță majoră. 
i)  

Art. 3  În toate situațiile de mai sus, schimbarea conducătorului de doctorat se face cu 
aprobarea Consiliului Științific și a Președintelui SCOSAAR, numai cu acordul în scris a noului 
conducător de doctorat. 

 
Art. 4. Etapele schimbării conducătorului de doctorat și medierea conflictelor: 

a) Depunerea cererii de schimbare a conducătorului de doctorat;  
b) Analiza cererii și emiterea deciziei privind cererea de schimbare a conducătorului 

la nivelul Consiliului Științific 



c) Medierea conflictelor între studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat la 
nivelul Consiliului Științific. 

 
Art. 5. Descrierea etapelor 
1. Etapa de depunere a cererii de schimbare a conducătorului de doctorat cuprinde : 

 Studentul doctorand completează cererea (Anexa nr. 1) în care menționează 
motivul pentru care solicită schimbare a conducătorului de doctorat și o depune 
la institutul organizator de doctorat.  

 Cererea va cuprinde avizul de principiu al noului conducător de doctorat și va fi 
depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de producerea efectelor 

2. Etapa de informare și de transmitere a cererii de schimbare a conducătorului de doctorat 
către directorul de departament 

 Persoana responsabilă de doctorate din cadrul institutului de cercetare 
organizator de doctorate primește și înregistrează cererea de schimbare a 
conducătorului de doctorat; 

 Transmite cererea în cel mult 2 zile de la înregistrarea cererii prin e-mail 
conducătorului de doctorat și originalul cererii îl depune la departamentul de 
care aparține institutul. 

3. Etapa de semnare de către Directorul de Departament și a Președintelui SCOSAAR a 
cererii de schimbare a conducătorului de doctorat pe baza hotărârii Consiliului Științific 

 Directorul de Departament convoacă în cel mult 10 zile Consiliul Școlii 
Doctorale în vederea analizării cererii de schimbare a conducătorului de 
doctorat; 

 Pe baza hotărârii Consiliului Științific privind solicitarea studentului-
doctorand, Directorul de Departament și Președintele SCOSAAR va semna 
( aprobat/ neaprobat) cererea solicitantului, iar în maxim 3 zile lucrătoare de 
la data ședinței Consiliului Științific se va emite decizia de aprobare sau nu 
a modificării conducătorului de doctorat. Dacă Consiliul Științific nu aprobă 
cererea de schimbare a conducătorului de doctorat, se motivează respingerea 
cererii; 

 Compartimentul SCOSAAR și Studii Postdoctorale comunică prin e-mail 
persoanei responsabile cu doctoratele din cadrul IOD, aceasta transmite prin 
e-mail părților implicate: celor doi conducători de doctorat și studentului-
doctorand decizia Consiliului Științific. Dacă solicitarea schimbării 
conducătorului de doctorat a intervenit în contextul izbucnirii unui conflict 
între studentul-doctorand și conducătorul de doctorat, urmează medierea 
conflictului în vederea soluționării pe cale amiabilă.  

4. Medierea conflictelor între studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat la nivelul 
Consiliului Științific 

 Consiliul Științific desemnează o comisie pentru medierea conflictelor 
alcătuită din trei conducători de doctorat dintre care cel puțin unul este din 
domeniul de doctorat în cadrul căruia a apărut conflictul. 



 Comisia pentru medierea conflictelor are la dispoziție 10 zile pentru a 
convoca la dialog părțile implicate. În urma analizării situației și pozițiilor 
exprimate, comisia va propune soluții în vederea rezolvării pe cale 
amiabilă a conflictului. Rezultatele lucrărilor Comisei și soluțiile propuse 
pentru rezolvarea pe cale amiabilă a conflictului sunt consemnate într-un 
Referat semnat de ambele părți implicate și membrii comisiei de mediere. 

  Comisia pentru medierea conflictelor transmite Referatul scanat prin e-
mail Președintelui SCOSAAR și Consiliului Științific 

 Președintele SCOSAAR convoacă Consiliul Științific în termen de 10 zile 
pentru analiza referatului comisiei de mediere și decizie asupra măsurilor 
ce se impun a fi luate. Hotărârea este transmisă Compartimentului 
SCOSAAR și Studii Postdoctorale. 

 Decizia Consiliului Științific se transmite spre aprobare Președintelui 
SCOSAAR și se comunică prin e-mail tuturor părților implicate.  

 
 Art. 6. Decizia Consiliului Științific va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-
doctorand să poată finaliza programul de doctorat.( art. 29. alin. 3). 
 
 Art. 7. Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) prin compartimentele 
implicate dispune de bază materială pentru desfășurarea activităților cu privire la procedura de 
schimbare a conducătorului de doctorat și/sau de mediere a conflictelor între studenții-doctoranzi 
și conducătorii de doctorat. Pentru desfășurarea activităților care se înscriu în specificul acestei 
proceduri nu sunt necesare resurse materiale sau dotări speciale, ci cele care sunt în dotarea curentă 
a compartimentelor și aflate în utilizarea curentă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


