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‒ Anexă la Regulamentul de funcționare a ȘDF ‒ 

 
Art. 1. Persoanele care au calitatea de conducător de doctorat în domeniul Filosofie certificată prin 
atestatul de abilitare, fără a fi titulare în UBB și care doresc să-și exercite această calitate în cadrul ȘDF 
din UBB, precum și persoanele care sunt cadre didactice titulare în UBB având calitatea de conducător 
de doctorat în domeniul Filosofie, pot deveni membre ale ȘDF din UBB cu acordul Consiliului ȘDF, 
avizat de CSUD și validat de către Senatul UBB, și pot conduce doctorate în condițiile prevăzute de 
lege dacă sunt satisfăcute următoarele criterii: 

a) acordul scris al instituției unde solicitantul are funcția de bază pentru ca acesta să conducă 
doctorate în UBB / acordul scris al Consiliului profesoral al facultății din UBB unde solicitantul este 
titular; 

b) îndeplinirea standardelor științifice stabilite de CNATDCU și a standardelor minimale stabilite 
de Senatul UBB pentru acordarea titlului de profesor universitar/CS I în domeniul Filosofie; 

c) rezultate deosebite în cercetarea științifică, marcate cu cel puțin două treimi ale publicațiilor 
încadrate în specificul unui subdomeniu bine conturat, în care solicitantul dorește să primească 
doctoranzi; participări în proiecte naționale și internaționale de profil, colaborări cu centre de cercetare 
de profil pe plan național și internațional, existența unor publicații internaționale; 

d) oportunitatea pentru ȘDF din punct de vedere tematic, acoperirea golurilor tematice cu temele 
propuse; 

e) recomandare din partea a doi membri ai ȘDF (pentru candidații din alte instituții) / a unui 
membru al ȘDF (pentru candidații din UBB), bazată pe analiza activității științifice și a conținutului 
publicațiilor solicitantului; 

f) acordul a cel puțin două treimi dintre conducătorii de doctorat din ȘDF, exprimat prin vot 
secret; 

g) primirea aprobării CSUD, numai dacă a primit aprobarea ȘDF. 
Art. 2. În vederea cooptării în ȘDF din UBB, candidatul adresează o cerere Consiliului ȘDF, însoțită 
de următoarele documente: 

a) dovada deținerii calității de conducător de doctorat în domeniul Filosofie; 
b) acordul scris al instituției (dacă solicitantul are funcția de bază la o altă instituție din țară sau 

străinătate) sau al facultății; 
c) dovada îndeplinirii condițiilor (b) (c) din art. 1; 
d) o listă cu teme de cercetare filosofice și interdisciplinare. 

Art. 3. Prezentul document este parte integrantă a Regulamentului de funcționare a Școlii Doctorale de 
Filosofie din UBB, aprobat de CSUD. 

 


