Capitolul X. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE CONDUCĂTORULUI (CONSULTANTULUI)
DE DOCTORAT (2)

Art. 41. Drepturile conducătorului (consultantului) de doctorat
(1) Conducătorul (consultantul) de doctorat cu grad de doctor habilitat are dreptul de a îndruma
concomitent cel mult 6 doctoranzi, iar cel cu grad ştiinţific de doctor – cel mult 3.
(2) Conducătorul poate propune şefului de catedră şi Directorului Şcolii Doctorale exmatricularea
doctorandului în cazul nerespectării de către acesta a obligaţiilor care decurg din planul individual de
activitate.
(3) Conducătorul poate să înainteze o sesizare Comisiei de Etică a ASEM şi chiar să renunţe la
conducerea ulterioară a doctorandului, în cazul unui comportament etic neadecvat al acestuia, aducând
în scris argumentele de rigoare.
(4) Conducătorul propune Seminarului ştiinţific de Profil şi Şcolii Doctorale componenţa Consiliului
Ştiinţific Specializat, a oponenţilor oficiali şi data susţinerii tezei.
(5) Pentru îndrumarea ştiinţifică a doctorandului cu învăţământ la zi /postdoctorandului, conducătorul
are drept la o remunerare echivalentă unei norme anuale de 120 de ore academice pentru fiecare
persoană, iar pentru îndrumarea doctoranzilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă – de 80 de ore
academice pe an. Totodată, numărul total de ore prevăzute unui conducător pentru îndrumarea
doctoranzilor nu poate fi mai mare de 50 la sută din sarcina didactico-ştiinţifică anuală a acestuia.
(6) În cazul în care doctorandul beneficiază de un conducător şi de un consultant în probleme adiacente,
cele 120 (80) de ore anuale, prevăzute pentru un doctorand, se împart între îndrumători, în proporţie de
3/2, sau în baza unei înţelegeri reciproce, aprobate de ASEM.

Art. 42. Obligaţiile conducătorului (consultantului) de doctorat
În obligaţiile conducătorului de doctorat intră:
(1) Să elaboreze şi să actualizeze teme de cercetare în domeniul intereselor sale ştiinţifice. Temele
propuse de conducătorii de doctorat vor forma baza de teme a Şcolii Doctorale, ele facilitând procesul
de alegere de către doctoranzi a temelor tezelor de doctorat şi a conducătorului de doctorat.
(2) Să acorde asistenţă doctorandului în selectarea, modificarea sau corectarea temei de cercetare, în
trasarea planului individual de activitate şi în stabilirea graficului de cercetare.
(3) Să îndrume doctorandul pe întreaga durată a programului de studii de doctorat.

(4) Să monitorizeze activitatea de cercetare a doctoranzilor prin rapoartele trimestriale obligatorii,
prezentate de aceştia.
(5) Să prezinte Şcolii Doctorale, la finele fiecărui an de studii, un raport privind propria activitate de
îndrumare a doctoranzilor şi rezultatele ştiinţifice obţinute de aceştia.

Art. 43. Responsabilităţile conducătorului (consultantului) de doctorat
(1) Conducătorul de doctorat, deopotrivă cu doctorandul, este responsabil de probitatea intelectuală a
rapoartelor, lucrărilor ştiinţifice, studiilor şi a tezei întocmite de doctorand.
(2) Conducătorul ştiinţific este înlăturat de la conducerea doctorandului, dacă nu respectă, în mod vădit,
clauzele stipulate în contractul trilateral sau dacă dă dovadă de un comportament neetic faţă de
doctorand, stabilit prin procedura de mediere în cadrul Comisiei de Etică.

