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1. Pentru a se afilia unei școli doctorale din cadrul UNAGE, solicitantul va depune la 
secretariatul CSUD din UNAGE un dosar care va cuprinde următoarele                    documente: 

- cerere adresată Școlii Doctorale prin care se solicită afilierea în domeniul respectiv; 
- avizul Consiliului Școlii Doctorale; 
- CV-ul profesional; 
- dovada deținerii calității de conducător de doctorat sau Certificatul de Abilitare (în  

copie); 
- actele care dovedesc gradul didactic (sau de cercetare) în instituția de învățământ 

superior (sau de cercetare) în                         care este titular. În situația în care solicitantul provine din altă 
instituție, acesta trebuie să prezinte acceptul scris din partea acesteia pentru afiliere. 

- grila care dovedește îndeplinirea standardelor minimale de profesor stabilite de 
către   CNATDCU şi aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale. În domeniul 
MUZICĂ, candidații de profesie interpreți și compozitori trebuie să îndeplinească și 
standardele minimale CNATDCU pentru personalul didactic de predare sau de cercetare, la 
nivelul gradulului didactic de conferențiar. Grilele vor fi consultate de Comisia de evaluare a 
cererilor de afiliere la Şcoala Doctorală (în continuare denumită CECASD). 

- lista volumelor de specialitate publicate la edituri acreditate CNCSIS şi lista 
lucrărilor ştiințifice publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale 
sau în volumele unor manifestări ştiințifice indexate în baze de date internaționale, cu 
indicarea link-urilor unde pot fi vizualizate.  

- alte documente (proiecte de cercetare artistică, expoziții, recitaluri, piese de 
teatru, participări conferințe,etc.…) care atestă competența solicitantului de a coordona 
cercetări doctorale. 

- o scrisoare de intenție de minimum două pagini în care solicitantul își motivează 
intenția de a se afilia respectivei școli doctorale. 

 
Solicitantul înregistrează dosarul de afiliere la Registratura UNAGE, după care depune 

dosarul la Secretariatul CSUD din UNAGE. În maxim 30 de zile de la depunerea dosarului, 
Directorul CSUD din UNAGE Iași va convoca CECASD pentru analiza dosarului cu condiția 
ca cererea solicitantului să aibă un aviz pozitiv din partea Consiliului Școlii Doctorale (CSD). 
Avizul CSD se va da pe baza criteriilor enunțate la punctul 4 din această metodologie 

 
2. CECASD pentru fiecare școală doctorală este investită prin decizie a Consiliului de 

Administrație al UNAGE şi este validată de Senatul universitar. 
CECASD are un mandat de un an de la momentul constituirii şi este alcătuită din: 

Rectorul Universității Naționale de Arte ,,George Enescu" Iaşi, Directorul CSUD din UNAGE 
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Iași, Directorul Școlii Doctorale de profil (Muzică, Arte vizuale, Teatru), doi membri ai 
Consiliului Școlii Doctorale (CSD) pentru care se solicită afilierea şi consilierul juridic al 
UNAGE. Cei doi membri ai CSD vor fi aleși prin decizia CSD a Școlii doctorale respective. 
Consilierul juridic al UNAGE are responsabilități legate de legalitatea documentelor și a 
procesului de afiliere, fără a evalua activitatea profesională a solicitantului. 

În maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare școală 
doctorală din UNAGE își va alege prin vot secret în cadrul CSD cei doi membri ai CECASD. 

 
3. Procesul de evaluare are două etape: 
A. Evaluarea dosarului solicitantului urmărind criteriile menționate la punctul 4. 
B. Interviul solicitantului în CECASD. 
Susținerea interviului (etapa B) este condiționată de avizul pozitiv al CECASD 

rezultat după evaluare dosarului (etapa A). Interviul va dura cel puțin 30 minute dar nu mai 
mult de 60 minute și va consta într-o discuție pe bază de întrebări-răspunsuri între membrii 
comisiei și solicitant. Detaliile se găsesc la punctul 5 al actualei metodologii. 

CECASD are atribuții de verificare şi evaluare a dosarului depus de solicitant, 
respectiv de organizare a interviului cu solicitantul. După etapa A, CECASD își dă acordul 
sau nu pentru continuarea evaluării  (etapa B). În această a doua etapă, comisia acordă un 
punctaj și emite decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii solicitantului. 

 
 
4. Criteriile care vor fi luate în considerare în analiza dosarului sunt: 
- necesitățile de acoperire a tuturor domeniilor şi subdomeniilor de cercetare cu 

conducători de doctorat specializați pe acele domenii și subdomenii; 
- nivelul de performanța profesională a solicitantului, certificat prin CV-ul profesional, 

standardele minimale şi lista de volume și lucrări publicate, alte documente. 
-  profilul moral impecabil al solicitantului. În acest sens, CECASD poate solicita 

o recomandare din partea Comisiei de Etică a instituției de unde provine acesta. 
 
5. Solicitantul al cărui dosar a fost aprobat în etapa A va susține un interviu 

(etapa B) în fața CECASD, prin care vor fi verificate: 
- experiența în cercetările teoretice multidisciplinare, precum şi relevanța creației 

artistice, cu referire la  domeniul şi subdomeniul pentru care se aplică cererea de afiliere.  
- abilități de comunicare şi relaționare în echipă. Disponibilitatea de a se angaja în 

proiecte doctorale și de a lucra împreună cu doctoranzii.  
- motivația și disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea școlii doctorale pentru 

care se doreşte afilierea, prin receptivitate la solicitări administrative, dezvoltarea 
planurilor strategice de cercetare şi la dinamica ariilor tematice.  

- cunoștințele de bază asupra legislației și documentelor care stabilesc organizarea 
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studiilor universitare de doctorat: (Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată; 
Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011 publicat în M.Of. nr. 
551 din 3.08.2011, modificat; Regulamentul Instituțional de organizare și desfășurare a 
programelor de studii universitare de doctorat în UNAGE; OM Nr. 5229 / 17.08.2020 
publicat în M.Of. Nr. 783/27.08.2020, Regulamentul Școlii Doctorale pentru care se face 
cererea de afiliere; Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare - 
dezvoltare). 

 
6. Aprecierea solicitantului se va face în baza criteriilor aplicând următorul 

barem de evaluare: 
- calitatea activităţilor de cercetare ştiinţifică și a creaţiilor artistice, implicarea în viaţa 

culturală a comunităţii academice a UNAGE, precum şi vizibilitatea naţională şi 
internaţională  - 50 puncte 

- strategii bine conturate şi experienţă în îndrumarea lucrărilor ştiinţifice (proiecte 
cercetare, lucrări licenţă, master, etc.), capacitatea de a lucra în echipă, dorinţa de implicare în 
dezvoltarea şcolii doctorale prin conştientizarea importanţei drepturilor şi obligaţiilor unui 
conducător de doctorat, dar și drepturilor și obligațiilor studentului-doctorand –  30 puncte 

- cunoașterea legislației și a regulamentelor – 20 puncte 
Total: 100 puncte 
 
7. Pentru aprobarea cererii de afiliere la Școala Doctorală, solicitantul trebuie să 

obțină un punctaj minim de 85 de puncte. Diferența între cel mai mare punctaj și cel 
mai mic punctaj acordat de membrii CECASD nu trebuie să fie mai mare de 20 de 
puncte. 

 
8. În urma evaluării, CECASD emite Procesul verbal care stipulează decizia de 

acceptare sau,  după caz, de respingere a cererii de afiliere. Decizia CECASD este 
definitivă ș i irevocabilă. 

 
9. Decizia finala a CECASD se înaintează Senatului UNAGE Iași spre validare. 
 
10. După validarea de către Senat, CSUD din UNAGE Iași emite o adeverință în 

baza căreia conducătorul de doctorat este afiliat Școlii Doctorale respective și are dreptul 
de îndrumare a tezelor de doctorat în cadrul IOSUD UNAGE Iași, la Școala Doctorală 
pentru care a făcut cererea. 

 
 
 
 


