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I. Documente de referință 

 

Art. 1. Cotutela se desfășoară în conformitate cu prevederile:  

 

● Legea Educației Naționale 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;  

● Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codul studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările ulterioare, cu completările și modificările ulterioare;  

● Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii de Studii Avansate 

a Academiei Române (SCOSAAR) 

 

II. Metodologie privind doctoratul în cotutelă 

 

Art. 2. Cotutela în cazul studiilor universitare de doctorat reprezintă desfășurarea activității specifice 

ciclului de învățământ sub îndrumarea simultană a doi conducători de doctorat.  

 

Art. 3. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat astfel: 

a. Cotutelă externă (națională sau internațională): Studentul doctorand din cadrul Școlii de 

Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) este îndrumat de un conducător de doctorat din 

cadrul SCOSAAR și de către un conducător de doctorat dintr-o altă țară (cotutelă internațională) sau 

alt IOSUD din România (cotutelă națională), pe baza unui acord între instituțiile organizatoare 

implicate. 

b. Cotutelă internă: Ambii conducători de doctorat fac parte din SCOSAAR, dar au domenii 

diferite de studiu sau din cadrul aceluiași domeniu.  

 

Art. 4. În cazul cotutelelor naționale: 

a. Instituția în care este înmatriculat doctorandul devine IOSUD principală, iar instituția care 

participă la îndrumarea doctorandului devine IOSUD parteneră. 

b. În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător de doctorat principal, membru 

al IOSUD principal.  

 

Art. 5. Acordul dintre instituții pentru o cotutelă externă specifică cerințele organizării și desfășurării 

activității doctoratului în fiecare dintre cele două IOSUD-uri, în concordanță cu rolul pe care fiecare 

parte îl asumă în cadrul cotutelei, inclusiv obligațiile financiare ale acestora și respectând legislația 

care se aplică IOSUD-urilor și metodologiile/procedurile specifice pentru studii doctorale ale acestor 

IOSUD-uri. 

 

Art. 6. a. Încheierea acordului de cotutelă se face pe parcursului anului I de studiu (Anexele 1-8). 

b. În cazul în care conducătorul de doctorat al studentului înmatriculat la SCOSAAR dorește 

să inițieze încheierea unui acord de cotutelă în vederea derulării studiilor de doctorat va înainta 

Consiliului Științific pentru analiză, oportunitatea și necesitatea acestui acord. 

c. Acordul de cotutelă este avizat de conducătorul de doctorat, de Consilierul Juridic, de 

Directorul de Departament, Directorul Institutului de cercetare organizator de doctorate – IOD, de 

Președintele SCOSAAR și este aprobată de Președintele Academiei Române. 

 

Art. 7. Pentru încheierea acordului de cotutelă națională, al doilea conducător de doctorat transmite, 

electronic următoarele documente persoanei responsabile de doctorat din cadrul IOD-ului:  

 Curriculum vitae,  

 Lista lucrărilor publicate,  

 Atestatul de abilitare pentru conducere doctorat sau, după caz, ordinul ministrului 
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educației prin care se acordă calitatea de conducător de doctorat,  

 Adeverință din care să rezulte că are un contract de muncă cu IOSUD partener 

indicând postul didactic/de cercetare. 

Art. 8. În cazul doctoratului în cotutelă internațională a studenților înscriși la SCOSAAR, dacă 

legislația națională aplicabilă pentru studiile universitare de doctorat prevede înmatricularea și la 

IOSUD în cotutelă, SCOSAAR nu pierde drepturile sale privind rolul principal de IOSUD în cadrul 

programului de studii de doctorat, aspect ce se va menționa obligatoriu în acordul de cotutelă. 

 

Art. 9. a. Comisia de îndrumare include ambii conducători de doctorat. 

b. Comisia pentru susținerea publică din România a unei tezei de doctorat elaborate în 

cotutelă include ambii conducători de doctorat. 

c. Programul de pregătire al studentului-doctorand este agreat de către ambii conducători de 

doctorat. 

d. Modificările în privința derulării programului de studii de doctorat pentru care s-a încheiat 

acordul de cotutelă, precum schimbarea conducătorului de doctorat, schimbarea titlului tezei de 

doctorat, data susținerii publice etc. se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu acordul 

ambilor conducători de doctorat 

 

Art. 10. Acordurile de cotutelă internaționale vor fi redactate într-o limbă de circulație internațională. 

 

Art. 11. În cazul în care un conducător de doctorat din SCOSAAR este solicitat pentru îndrumare în 

altă instituție prin acord de cotutelă națională sau internațională, în rol partener conducătorul 

respectiv prezintă spre analiză către Consiliul Științific, acordul propus de către IOSUD-ul unde este 

înmatriculat doctorandul pentru care se solicită cotutela. Acordul de cotutelă este avizat de 

conducătorul de doctorat, de Consilierul Juridic, de Directorul Institutul organizator de doctorat, 

Directorul de Departament, Președintele SCOSAAR și este aprobat de către Președintele Academiei 

Române.  

 

Art. 12. În cazul unei cotutele interne se încheie între conducătorii de doctorat un acord de cotutelă, 

care este avizat de directorul de Departament, aprobat de Președintele SCOSAAR și Președintele 

Academiei Române prin care se stabilesc responsabilitățile fiecărui conducător de doctorat. 

 

Art. 13.  

a. În cazul unei cotutele naționale și internaționale în care SCOSAAR este instituția 

principală, susținerea publică va avea loc la institutul organizator de doctorat din cadrul SCOSAAR.  

b. O excepție este posibilă în cazul în care susținerea se realizează on-line. 

 

Art. 14. Diploma va fi emisa de IOSUD-ul principal. 

 

LISTA ANEXELOR 

Anexa 1 Cerere de cotutelă 

Anexa 2 Model de acord preliminar al conducătorului de doctorat din instituția parteneră (varianta 

în limba română) 

Anexa 3 Model de acord preliminar al conducătorului de doctorat din instituția parteneră (varianta 

în limba engleză) 

Anexa 4 Model de acord de cotutelă de teză doctorat 

Anexa 5 Model Acord de cotutelă interna - interdisciplinară 

Anexa 6 Co-tutelle Agreement of Doctoral Thesis 

Anexa 7 Agreement of Academic Cooperation  

Anexa 8 Convention de Cotutelle Internationale de These 


