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Cod: IS-4 / 2017 

 

INSTRUCȚIUNE IS-4 

privind 

Echivalarea / recunoașterea programului de pregătire universitară avansată 

(PPUA) 

 

Prezenta instrucțiune se referă la condițiile și procesul de echivalare / recunoaștere a programului de 

pregătire universitară avansată pe baza creditelor obținute în programe de master de cercetare sau 

stagii anterioare de doctorat.  

Bază legală și condiționare 

În conformitate cu HG nr. 681/2011, Art 59 (4), Regulamentul IOSUD-UTBv, art. 13(7), respectiv 

Regulamentul SDI, art. 7(12), creditele obținute într-un program de master de cercetare, sau 

parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate 

în ţară sau în străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi 

recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

(PPUA). Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul 

Şcolii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI).  

Studentul-doctorand poate beneficia de echivalarea parțială sau totală a PPUA cu condiția 

compatibilității dintre profilul masterului de cercetare și profilul disciplinar al domeniului de 

doctorat.  

Studentul doctorand poate beneficia de recunoașterea parțială a PPUA, modulul pentru competențe 

tranversale, prin creditele obținute în urma parcurgerii unor stagii anterioare de doctorat în același 

domeniu (grup de domenii) de doctorat, cu condiția echivalenței competențelor dobândite și 

compatibilității curriculare cu profilul disciplinar al PPUA pentru domeniul de doctorat în care este 

înmatriculat.  

Etape 

1) Studentul-doctorand îndreptățit să beneficieze de o astfel de echivalare/recunoaștere va 

solicita conducătorului de doctorat analiza acestei posibilități. Conducătorul de doctorat și 

studentul-doctorand vor agrea asupra disciplinelor din PPUA pentru care se poate demara 

procedura de echivalare/ recunoaștere, întocmind un document de corelare a acestor 

discipline (din PPUA curent) cu disciplinele urmate și promovate în cadrul unui program de 

master de cercetare sau stagiu anterior de doctorat (specificând domeniul, IOSUD, 

conducătorul științific, anul înmatriculării, modul de finalizare a stagiului - titlu de doctor 

obținut/ exmatriculare). 

2) Pentru demararea procedurilor de echivalare/ recunoaștere, conducătorul de doctorat 

formulează o cerere adresată SDI, în care precizează disciplinele pentru care solicită 

echivalarea (pe baza PPUA), însoțită de copii ale unor documente relevante pentru procesul 

de echivalare (diplome, suplimente la diplomă, curriculum). 
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3) Comisia ştiinţifică a C-SDI, împreună cu conducătorul de doctorat, analizează şi compară 

conținuturile disciplinelor din documentele furnizate de studentul-doctorand, în vederea 

echivalării/recunoașterii cu disciplinele din PPUA.  

4) După finalizarea analizei se intocmeste lista cu discipline de echivalat şi se solicită acordul 

titularului de disciplina din cadrul PPUA. Echivalarea poate fi realizată doar cu acordul 

titularului de disciplină. 

5) C-SDI analizează raportul de echivalare în prezența conducătorului de doctorat și formulează 

o rezoluție. 

6) În caz de rezoluție pozitivă, SDI efectuează echivalarea/ recunoașterea disciplinelor în cauză. 

Notele vor fi consemnate în cataloage de titularul disciplinei echivalate/ recunoscute.  


