
PROIECT 

METODOLOGIE DE PRELUNGIRE A STUDIILOR DOCTORALE 

DUPĂ ANUL III DE STUDII 
 

Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu:  

− Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

−Hotărârea de Guvern nr. 681/29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 49/14.03.2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare. 

 

În vederea evaluării activității de cercetare a studenților - doctoranzi care solicită 

prelungirea perioadei de școlarizare peste termenul de trei ani la nivelul Școlii 

Doctorale din cadrul Universității Naționale de Arte din București, se va constitui anual 

o comisie care va pune în aplicare următoarele criterii de evaluare: 

 

1. Pentru prelungirea școlarizării în anul IV, studenții - doctoranzi vor prezenta 

demersul de cercetare, regăsit în structura tezei (se va prezenta structura 

conținutului tezei), precum și dovezile de activitate de cercetare în domeniul 

temei tezei de doctorat (expoziții personale sau de grup, publicații, participări la 

conferințe sau congrese).  

Aceste materiale reprezintă cele șase referate susținute în cadrul examenelor din 

primii trei ani de studiu și rapoartele de cercetare anuale care prezintă activitatea 

de cercetare desfășurată.  

 

2. Pentru prelungirea școlarizării în anii V, VI și VII studenții - doctoranzi vor 

prezenta o situație a activităților de cercetare actualizate, realizate începând cu 

anul IV, precum și părți din teză, după cum urmează: 



• Anul V - 50 de pagini redactate, împreună cu activitatea de cercetare curentă 

(expoziții personale sau de grup, publicații, participări la conferințe sau 

congrese); 

• Anul VI - 70 de pagini redactate, împreună cu activitatea de cercetare 

curentă(expoziții personale sau de grup, publicații, participări la conferințe sau 

congrese) ; 

• Anul VII - 90 de pagini redactate, împreună cu activitatea de cercetare curentă 

(expoziții personale sau de grup, publicații, participări la conferințe sau 

congrese). 

3. Pentru prelungirea școlarizării în anii VIII și IX, studenții - doctoranzi vor prezenta o 

situație a activităților de cercetare actualizate (expoziții personale sau de grup, publicații, 

participări la conferințe sau congrese) realizate după anul VII și respectiv VIII, părți din 

teza redactată care să depășească 100 de pagini, precum și motive întemeiate care să 

necesite prelungirea perioadei de cercetare doctorală . 

În toate situațiile care necesită prelungirea perioadei de studii, Comisia de 

evaluare va insista asupra originalității abordării temei propuse și asupra metodei de 

lucru/cercetare. 

În cazul studenților înscriși la doctoratul științific aceștia trebuie să publice 

anual începând cu anul IV de studii, minimum două articole în reviste cotate A sau B 

[CNCSIS], iar studenții înscriși la doctoratul profesional  trebuie să aibă o expozție 

personală sau două expoziții de grup pe an. 

Prezenta Metodologie de prelungire a studiilor doctorale după anul III de studii a 

fost avizată în şedinţa CSUD din ____________ şi ședința CSD din  ____________, 

aprobată de Senatul universitar în şedinţa din data de _____________ prin Hotărârea nr. 

______. 
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