I.O.S.U.D. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Școala doctorală „Sigismund Toduță”

REGULAMENTUL ȘI METODOLOGIA DE AFILIERE
LA ȘCOALA DOCTORALĂ „SIGISMUND TODUȚĂ” A
I.O.S.U.D. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA

Afilierea la Școala doctorală „Sigismund Toduță” se face prin concurs.

Concursul se va desfășura anual, la începutul lunii septembrie.
Conducerea Școlii doctorale va comunica pe site-ul propriu numărul de locuri scoase la concurs și
data examinării candidaților, cu 30 de zile înainte de data stabilită.
Comisia de concurs este alcătuită din directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat,
directorul Școlii doctorale, membri ai C.S.U.D. și ai Consiliului Școlii doctorale.
Metodologia de concurs este următoarea:
I. Candidatul înaintează Școlii doctorale un dosar care va cuprinde următoarele documente:
(1)
(2)
(3)
(4)

Cerere adresată Școlii doctorale prin care se solicită afilierea.
CV-ul profesional și adresa de mail la care poate fi contactat.
Dovada deținerii calității de conducător de doctorat sau Certificatul de abilitare (în copie).
Actele care dovedesc gradul didactic universitar și instituția de învățământ superior unde
este titular.
(5) Acceptul scris al instituției în cazul în care candidatul provine din altă instituție de învățământ
superior.
(6) Grila care dovedește îndeplinirea standardelor minimale de profesor stabilite de către
CNATDCU, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației. Candidații care provin din categoria
„practicienilor” (interpreți și compozitori) trebuie să îndeplinească și standardele minimale
CNATDCU pentru teoreticieni, stabilite pentru gradul didactic de conferențiar; grilele trebuie
vizate de către Comisia senatului de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
obligatorii.
(7) Tabelul care dovedește îndeplinirea Indicatorului de performanță ARACIS A.3.2.1. (aferent
Standardului A.3.1. și Criteriului A.3. - Calitatea resursei umane) prevăzut în Anexa 2 a
Ordinului nr. 3.651/12.04.2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor
universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță
utilizați în evaluare (https://www.aracis.ro/ghid-raport-de-autoevaluare/, Evaluarea
periodică a unui domeniu de doctorat, Anexa 4). Formularul tabelar este pus la dispoziția
candidaților de către secretariatul Scolii doctorale.

(8) Lista volumelor de specialitate publicate în edituri acreditate CNCSIS și Lista lucrărilor
științifice publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale sau în
volumele unor manifestări științifice indexate în baze de date internaționale, cu precizarea
link-urilor unde pot fi vizualizate.
(9) Lista completă a lucrărilor științifice îndrumate (licență, disertație, simpozioane și concursuri
de specialitate, doctorate) sau a proiectelor artistice coordonate.
(10) Alte documente care atestă competența candidatului de a conduce teze de doctorat.
(11) Adeverință eliberată de Comisia de Etică Universitară a instituției de unde provine, din care
să reiasă că nu a fost sancționat, în ultimii 3 ani, pentru nerespectarea Codului de etică. Dacă
candidatul a fost sancționat, comisia de concurs poate respinge candidatul fără alte motive.
(12) Avizul Oficiului juridic al ANMGD.
Comisia de concurs va analiza dosarul candidatului și va aproba sau respinge candidatura acestuia.
Criteriile care sunt luate în considerare în analiza dosarului sunt:
-

necesitățile de acoperire a tuturor domeniilor și subdomeniilor de cercetare cu conducători
de doctorat;
nivelul de pregătire al candidatului, certificat prin CV-ul profesional, grila CNATDCU și
documentele prezentate în dosar;
îndeplinirea Indicatorului de performanță A.3.2.1. (aferent Standardului A.3.1. și Criteriului
A.3., Calitatea resursei umane) prevăzut în Anexa 2 a Ordinului nr. 3.651/12.04.2021;
loialitatea față de instituție și profilul moral impecabil al candidatului.

II. Candidații al căror dosar a fost aprobat vor fi invitați să susțină un interviu în fața comisiei, prin
care vor fi verificate:
a) cunoștințele candidatului asupra legislației și documentelor care stabilesc organizarea
studiilor universitare de doctorat:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată în baza actelor normative
modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 17
iunie 2021;
- Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011 (M.Of. nr.
551 din 3.08.2011), modificat prin prevederile H.G. NR. 134/2016 (M.Of. nr. 182
din 10.03.2016);
- Carta ANMGD și Codul de etică;
- Regulamentul privind concursul de admitere la studiile universitare de doctorat
(cu criterii și standarde);
- Regulamentul Școlii doctorale „Sigismund Toduță”.
b) experiența și competențele candidatului de a conduce lucrări științifice sau de a
coordona proiecte artistice.
Interviul poate fi organizat on-line (prin ZOOM) sau cu prezența fizică a candidatului și a comisiei de
concurs. În cazul susținerii on-line, interviul va fi înregistrat.
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III. Secretariatul Școlii doctorale va transmite candidatului, prin mail, în termen de 3 zile lucrătoare,

rezultatul evaluării (ADMIS sau RESPINS), împreună cu motivarea acestuia.
IV. Rezultatul concursului va fi trimis Senatului spre validare.
V. Contestațiile se pot face exclusiv pentru nerespectarea metodologiei de concurs, în termen de 3
zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris, se înregistrează la
registratura instituției de învățământ superior și se soluționează de către o comisie alcătuită din
conducători de doctorat, numită de rector.
Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul Școlii doctorale în ședința din 31.07.2012 și aprobat
de Senat în data de 5.09.2012.
Aprobat cu modificări în ședințele de Senat din 14.09.2017, 18.05.2021, 7.12.2021 și 31.01.2022.

Directorul CSUD

Directorul Școlii doctorale Sigismund Toduță”

Prof.univ.dr. Gabriel BANCIU

Prof.univ.dr. Pavel PUȘCAȘ
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