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Preambul 

Scopul prezentei proceduri este de a stabili responsabilităţile cu privire la studiile universitare de 
doctorat în cotutelă, în vederea implementării unui cadru unitar de acțiune și luarea unor decizii corecte la nivelul 
IOSUD-USAMV Cluj-Napoca. 

Capitolul I. - Cadrul legal 

Art. 1. Prezenta procedură se fundamentează pe următoarele prevederi:  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. nr. 681/ 2011 (*actualizată*) privind 
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, O.M.E.N. nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor 
naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor, Carta USAMV Cluj-Napoca, Regulamentul de organizare 
și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la USAMV Cluj-Napoca (RU 24), Regulamentul de organizare 
și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară (RU 66), Regulamentul de organizare și funcționare al 
Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești (RU 65). 

Capitolul II. – Dispoziții generale 

Art. 2. (1) Potrivit art. 27 alin. (2) din H.G. nr. 681/ 2011 (*actualizată*) privind aprobarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, studiile universitare de doctorat se pot organiza în cotutelă, caz în care studentul-
doctorand își desfășoara activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și 
a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 (doi) conducători de doctorat 
din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate. Doctoratul 
în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din același IOSUD, dar au 
specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani, 
potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din legea nr. 1/2011 a educației naționale. 

(2) Potrivit art. 27 alin. (4) din H.G. nr. 681/ 2011 (*actualizată*) privind aprobarea Codului studiilor universitare 
de doctorat, în cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentul-
doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de 
predare şi cercetare a acestuia.  

(3) Doctoratul în cotutelă se desfășoară pe baza unui Acord de cotutelă încheiat astfel: 

a) între doi conducători de doctorat din domenii diferite din cadru IOSUD – USAMV Cluj-Napoca, caz în care 
se încheie un Acord de cotutelă internă; 

b) între IOSUD – USAMV Cluj-Napoca și alte instituții organizatoare de studii doctorale din țară, caz în care se 
încheie un Acord de cotutelă națională; 

c) între IOSUD – USAMV Cluj-Napoca și alte instituții organizatoare de studii doctorale din străinătate, caz în 
care se încheie un Acord de cotutelă internațională. 

(4) Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară (RU 66) și 
al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești (RU 65), Acordul de cotutelă cuprinde cerințele organizării și 
desfășurării doctoratului în fiecare dintre cele două școli doctorale sau cele două IOSUD, în concordanță cu rolul 
fiecărei instituții și în conformitate cu prevederile legale din fiecare țară. 
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(5) În vederea încheierii unui Acord de cotutelă naţională, conducătorul de doctorat al studentului-doctorand 
înmatriculat la IOSUD – USAMV Cluj-Napoca prezintă către Consiliul Școlii Doctorale al USAMV Cluj-
Napoca pentru analiză și aprobare, un Memoriu justificativ privind oportunitatea și necesitatea derulării 
programului de studii în cotutelă însoțit de documentele furnizate de conducătorul de doctorat propus pentru 
cotutelă precizate în alineatul 6.  

(6) Pentru încheierea Acordului de cotutelă naţională, conducătorul de doctorat propus pentru cotutelă transmite 
următoarele documente:  

a) curriculum vitae; 

b) lista lucrărilor publicate; 

(7) Memoriul justificativ Referatul privind oportunitatea și necesitatea derulării programului de studii în cotutelă 
însoțit de dosarul conducătorului de doctorat propus pentru cotutelă este avizat de către CSUD al USAMV Cluj-
Napoca. 

(8) Acordurile de cotutelă internă sunt propuse de către conducătorii de doctorat din cadrul IOSUD – USAMV 
Cluj-Napoca și se semnează de către Rector, Directorul CSUD, Director Şcoală Doctorală, Conducător științific 
Direcția Juridică și studentul-doctorand. 

(9) Acordurile de cotutelă națională și internațională sunt propuse de către conducătorii de doctorat din cadrul 
IOSUD – USAMV Cluj-Napoca și se semnează de către Rector, Directorul CSUD, Director Şcoală Doctorală, 
Conducător științific Direcția Juridică și studentul-doctorand, respectiv de către structurile similare din 
universitatea parteneră. 

(10) Acordurile de cotutelă internațională se redacteză și se semnează de către ambele instituții atât în 
limba română, cât şi într-o de circulaţie internaţională. 

(11) Acordurile de cotutelă internă și națională se încheie până la sfârşitul primului an de doctorat 

(12) Acordurile de cotutelă internațională se încheie până la sfârşitul celui de al doilea an de doctorat 

(13) În situația în care conducătorul de doctorat se transferă de la IOSUD USAMV Cluj-Napoca la altă 
universitate și se dorește continuarea coordonării studentului doctorand, se poate încheia Acord de cotutelă, în 
care noul conducător de doctorat de la USAMV Cluj-Napoca este conducătorul principal. 

(14) Orice modificare în privința derulării programului de pregătire pentru care s-a încheiat Acordul de cotutelă 
(ex. schimbarea conducătorului de doctorat, schimbarea titlului tezei de doctorat, întreruperi, prelungiri etc.) se 
face cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare și prin încheierea unor acte adiționale la propunerea 
părții care solicită respectiva modificare.  

(15) Un conducător de doctorat din USAMV Cluj-Napoca poate conduce doctorate în cotutelă națională și 
internațională la propunerea unor conducători de doctorat de la orice universitate din țară cu care USAMV Cluj-
Napoca are acorduri de colaborare, precum și de la universități din străinătate _____________________. 
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Capitolul III – Tipuri de cotutelă 

Art. 3. (1) Acordul de cotutelă internă se încheie în scris între studentul-doctorand și 2 (doi) conducători de 
doctorat care activează în cadrul IOSUD-USAMV Cluj-Napoca, în domenii de doctorat diferite. 

(2) În Acordul de cotutelă internă se stabilesc responsabilitățile fiecărui conducător de doctorat. 

(3) Studentul-doctorat este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în ce privește 
normarea activității de predare și cercetare a acestuia. 

Art. 4. (1) Acordul de cotutelă națională se încheie, în scris, între  IOSUD USAMV Cluj-Napoca, studentul-
doctorand și un alt IOSUD din România și stipulează cerințele organizării și desfășurării programului de doctorat 
în fiecare dintre cele două instituții implicate. 

Art. 5 (1) Acordul de cotutelă internațională se încheie, în scris, între IOSUD USAMV Cluj-Napoca, studentul-
doctorand și o altă instituție de învățământ superior din afara României, fiind redactat într-o limbă de circulație 
internațională. 

(2) În cazul în care legislația națională aplicabilă instituției din afara României pentru studiile universitare de 
doctorat prevede înmatricularea și la universitatea parteneră, IOSUD USAMV Cluj-Napoca își menține 
drepturile sale privind rolul principal de IOSUD în cadrul programului de studii universitare de doctorat, aspect 
ce se va menționa obligatoriu în Acordul de cotutelă. 

Capitolul IV – Susținerea publică a tezei de doctorat în cotutelă 

Art. 6. (1) În vederea susținerii publice a tezei de doctorat în cotutelă, studentul-doctorand va trebui să obţină 
acordul ambilor conducători de doctorat pentru a putea demara formalităţile de susţinere publică a tezei. 
(2) Susţinerea publică a tezei de doctorat se va putea face numai după obţinerea avizului din partea IOSUD 
USAMV Cluj-Napoca. 
(3) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat principal şi aprobată 
de IOSUD-USAMV Cluj-Napoca,  
(4) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este formată din președinte, conducătorii de doctorat și 3 
(trei) referenţi oficiali. 
(5) Susţinerea publică a tezei finale de doctorat se va desfășura la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, în limba română sau în limba de circulaţie internaţională în care este redactată teza. 
(6) Pe baza proceselor verbale întocmite în urma susţinerii, recunoscute de către cele două instituţii de 
învăţământ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca va conferi titlul de doctor 
şi va elibera diploma corespunzătoare, după confirmarea titlului ştiinţific conform legislaţiei în vigoare.  
 

Capitolul V – Dispoziții finale 

Art. 7. (1) Acordul de cotutelă își produce efectele din momentul semnării pe întreaga durată a programului de 
doctorat, inclusiv pe perioada prelungirii programului de doctorat și/sau perioadei de grație. 

(2) Încetarea coordonării stabilită inițial prin Acordul de cotutelă se poate realiza în următoarele situații: 
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a) pierderea calității de student-doctorand (finalizarea studiilor de doctorat, prin acord sau exmatricularea 
studentului-doctorand); 

b) solicitarea scrisă motivată a unei dintre părți (solicitarea conducătorului/sau a ambilor conducători de doctorat, 
a reprezentanțiilor universității/universităților). 

Prezenta Procedură a fost aprobată prin Hotărârea C.A. nr._____________și Hotărârea Senatului 
Universității nr._____________. 

 

PREȘEDINTE SENAT,       RECTOR, 
Prof. Dr. Viorel MITRE        Prof. Dr. Cornel CĂTOI 
 

 

VIZAT,   
Consilier Juridic, Ioana-Georgiana DAGĂU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


