
DISPOZITII PRIVIND INDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE OBLIGATORII – 

ARTE VIZUALE 

 

Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor, stabilite in conformitate cu 

dispozitiile Ordinului 5110/2018, publicat in M.O. nr.817/17.09.2018, si pe care doctorandul 

are obligatia legale de a le indeplini in vederea acordării titlului de doctor, sunt urmatoarele : 

1. pentru doctoratul ştiinţific: 

a) publicarea a cel puţin un articol/studiu în publicaţii de referinţă de istoria arte sau 

cercetarea vizuală (reviste de specialitate, volume colective, cataloage, dicţionare, 

enciclopedii, lexicoane);  

    b) participarea cu cel puţin două comunicări la simpozioane, conferinţe, workshopuri 

naţionale sau internaţionale, dovedite prin programul acţiunii; una dintre participări poate fi 

echivalată cu activităţi curatoriale relevante de nivel naţional sau internaţional; 

2. pentru doctoratul profesional: 

a) participarea la cel puţin două manifestări expoziţionale (expoziţii personale sau 

participări la expoziţii de grup de nivel naţional sau internaţional); 

b) desfăşurarea de activităţi similare specifice subdomeniilor: design (graphic design, 

industrial design, design ambiental), modă/fashion design, artă murală, artă în spaţiul 

public, conservare-restaurare. 

În raport cu necesităţile academice proprii, Universitatea Nationala de Arte „ George Enescu” 

din Iasi poate adopta standarde proprii pentru acordarea titlului de doctor, în vederea formulării 

propunerii de acordare a titlului de doctor de către comisia de doctorat. 

În cazul în care Universitatea Nationala de Arte „ George Enescu” din Iasi decide adoptarea de 

standarde proprii pentru acordarea titlului de doctor, acestea sunt aprobate de către senatul 

universitar şi publicate pe siteul web al instituţiei. 

Standardele proprii pentru acordarea titlului de doctor sunt opţionale şi se situează peste nivelul 

minim al standardelor naţionale de evaluare a dosarelor de acordare a titlului de doctor, aprobate 

prin hotararea Senatului Universitatii Nationale de Arte „ George Enescu” din Iasi . 

Dupa aprobarea standardelor proprii pentru acordarea titlului de doctor si dupa publicarea 

acestora pe site-ul propriu, ele vor fi specificate in mod expres si distinct in contractul de studii 

doctorale incheiat cu studentul doctorand, subscrise de reprezentatul Institutiei Organizatoare 

de studii doctorale (Universitatea Nationala de Arte „ George Enescu” Iasi), de catre 

conducatorul de doctorat si directorul C.S.U.D., devenind obligatii ale studentului doctorand. 


