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Anexă la HS nr. 19/15.02.2021 

 

Doctoratul European la Universitatea Babeș-Bolyai 

  

I. Introducere 

Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de Confederation of 

European Union Rectors’ Conferences (astăzi European University Association), cu scopul de a 

stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic 

și socio-economic european. 

 

Deşi nu este astăzi reglementat formal – ex. de o instituţie asociată Uniunii Europene 

-, Doctoratul European este oferit de o serie de universități din spațiul european, în 

general după modelul propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (a se 

vedea lista atașată materialului care cuprinde o selecție a unor universităţi de prestigiu, 

din cele mai reprezentative ţări europene, care implementează Doctoratul European). 

Implementarea Doctoratului European la UBB serveşte ca mecanism de 

internaţionalizare şi de asigurare a calităţii studiilor doctorale din UBB, integrând mai 

puternic cercetarea în cadrul studiilor doctorale la UBB. 

 

II. Criteriile pentru acordarea Doctoratului European la UBB  (adaptate după 

criteriile Confederation of European Union Rectors’ Conferences): 

1. Studentul a parcurs un program doctoral acreditat în UBB și s-a angajat pe ruta 

Doctoratului European cel târziu din anul doi al studiilor doctorale (odată cu intrarea 

în programul de cercetare științifică din cadrul studiilor doctorale). Angajamentul pe 

această rută este facultativ, iar studentul doctorand poate renunța la rută înainte de 

susținerea tezei. 

2. Ca parte a programului doctoral la UBB, studentul a petrecut cel puțin 4 luni în una 

sau mai multe universități din Uniunea Europeană (în afara României și nu mai mult 

de două universități). 

Alternativ, stagiul de minimum 4 luni poate fi realizat şi în format la distanţă (online), 

în baza unui acord de stagiu, ce conţine explicit planul individual de studiu/cercetare 
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al studentului doctorand, şi care este semnat de coordonatorul studentului doctorand 

şi responsabilul de stagiu din universitatea parteneră. 

3. Înainte de acceptarea tezei pentru susținere, cel puțin doi referenți, cadre didactice 

și/sau de cercetare, de la universități sau unități de cercetare de prestigiu din Uniunea 

Europeană, au recomandat-o în scris pentru susținere. 

4. Cel puțin un membru din comisia de susținere a doctoratului este cadru didactic/de 

cercetare într-o universitate sau unitate de cercetare de prestigiu din Uniunea 

Europeană. 

5. Teza de doctorat este redactată şi susţinută într-o limbă de circulație internațională. 

UBB încurajează selectarea colaboratorilor europeni de la universități din Top-500 

(în clasamentele de referință ale universităților), de la unități de cercetare de prestigiu din 

Uniunea Europeană și/sau din consorții europene din care UBB face parte. Referenții și 

membrul în comisia de susținere a doctoratului trebuie să fie cadre didactice sau de 

cercetare de prestigiu, care îndeplinesc condițiile legale din UBB pentru a face parte din 

comisia de susținere a doctoratului. De asemenea, acolo unde este posibil, integrarea 

studiilor doctorale ale UBB în programe ale Uniunii Europene (ex. Marie Curie networks) 

şi/sau în consorţii organizate în domeniul doctoratului poate facilitat derularea 

programului de Doctorat European (vezi ca model EDGE – http://www.edge-page.net/). 

III. Certificatul de Doctorat European al UBB 

Diploma de Doctor eliberată în condițiile legislației naționale va fi însoțită de un Certificat 

de Doctorat European, în limba engleză, eliberat de UBB. 

Modelul de Certificat va fi propus de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al UBB 

și va fi aprobat de Consiliul de Administrație al UBB. Acesta va cuprinde obligatoriu 

sintagmele „European Doctorate (Doctor Europaeus/Europea)”. 

 

IV. Implementarea Doctoratului European 

Școlile doctorale din UBB vor menționa pe pagina proprie ruta Doctoratului European și 

vor evidenția doctoranzii care se înscriu pe această rută. 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, în colaborare cu Consiliul Științific al UBB, 

stimulează și monitorizează implementarea Doctoratului European la UBB. 


