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Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae (ŞDTO) 
 
 
 

PROCEDURA DE AFILIERE LA ŞDTO 
Conducători de doctorat 

 
Pe baza Hotărârii CSUD de aprobare a calităţii de conducător de doctorat în cadrul şcolilor 

doctorale ale Universităţii din Bucureşti aprobată de Rectorul UB la data de 23 martie 2016, Consiliul 
ŞDTO adoptă prezenta Procedură de afiliere la ŞDTO (conducători de doctorat). 

 
 
Art. 1. Etapele procesului de afiliere 
(1) Depunerea, la Secretariatul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, a dosarului de afiliere, care 

trebuie să cuprindă: 
   1. Cererea de afiliere; 
   2. Certificatul de abilitare sau alt act legal valabil de recunoaştere a calităţii de conducător 

de doctorat; 
   3. Fişa de verificare CNATDCU – actualizată; 
   4. Formularul de evaluare pentru funcţia de conferenţiar sau profesor universitar – 

completat; 
   5. Recomandarea unui membru (conducător de doctorat) al ŞDTO (doar pentru candidaţii 

care nu sunt titulari la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a UB); 
   6. Portofoliu cu acte doveditoare privind condiţiile obţinerii acordului CSUD pentru afiliere 

la o şcoală doctorală a UB, conform „Hotărârii cu privire la aprobarea exercitării calităţii de 
conducător de doctorat în cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii din Bucureşti”, din martie 2016: 

 - prezentarea unui „exemplu concret de succes din activitatea anterioară a conducătorului de 
doctorat (coordonarea unei lucrări de master/licenţă, coordonarea unui proiect colectiv de cercetare)” 
– Hotărâre ..., 2.2.; 

 - declaraţie privind „inexistenţa unor sancţiuni cu privire la abateri anterioare de la etica 
academică, sau a unor sesizări aflate în analiză la Comisia de etică a Universităţii din Bucureşti sau 
la alte organisme competente” – Hotărâre ..., 2.4. 

7. Binecuvântarea scrisă a Chiriarhului locului (pentru cei din alte eparhii decât Arhiepiscopia 
Bucureştilor) şi binecuvântarea scrisă a Chiriarhului Arhiepiscopiei Bucureştilor; 

   8. Declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea datelor din dosar. 
(2) Decizia majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat privind necesitatea acoperirii 

subdomeniilor în care candidatul doreşte să conducă teze de doctorat, raportat la resursele umane 
existente în ŞDTO şi la priorităţile tematice stabilite de ŞDTO. 

(3) Numirea, de către Consiliul ŞDTO, în baza Deciziei prevăzute la al. (2), a unei comisii de 
analiză şi evaluare a dosarului, din care trebuie să facă parte directorul ŞDTO şi alţi doi conducători 
de doctorat ai ŞDTO. 

(4) Analiza dosarului candidatului şi propunerea de acceptare sau de respingere a cererii de 
afiliere. Propunerea de respingere trebuie motivată de comisie. Candidatul respins are dreptul la o 
nouă evaluare începând cu anul universitar următor. Candidatul respins a doua oară îşi pierde dreptul 
de a mai candida pentru o poziţie de conducător de doctorat la ŞDTO. 

(5) Propunerea de acceptare este avizată de majoritatea absolută a conducătorilor de doctorat 
din ŞDTO prin vot direct, secret şi egal. 

(6) Propunerea de acceptare este avizată de Consiliul ŞDTO. 
(7) Propunerea de acceptare este avizată de Consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. 
(8) Propunerea de afiliere, avizată potrivit al. (5) – (7), este trimisă către CSUD-UB. 
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(9) Aprobarea, de către CSUD şi Senatul UB, potrivit regulamentelor acestor instituţii, a 
propunerii de afiliere a candidatului la ŞDTO, care îi permite acestuia exercitarea calităţii de 
conducător de doctorat în cadrul acestei şcoli doctorale. 

 
Art. 2. Criterii şi standarde specifice 
(1) Obţinerea avizului de afiliere şi a aprobării exercitării calităţii de conducător de doctorat 

în ŞDTO este condiţionată de următoarele standarde: 
   1. punctajul obţinut de candidat conform indicatorilor şi criteriilor din Fişa CNATDCU - 

Teologie să fie cu cel puţin 60% mai mare decât punctajul minim pentru poziţia de profesor 
universitar. 

   2. punctajul obţinut de candidat pentru fiecare criteriu să fie cu cel puţin 30% mai mare 
decât punctajul minim, iar la punctajul final (pentru toate activităţile evaluate), de cel puţin 60%. 

   3. demonstrarea precisă şi fundamentată a unui culoar de expertiză în cercetarea teologică 
actuală. 

4. evidenţierea implicării în activităţile şi evenimentele corespunzătoare procesului de 
cercetare din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul (pentru cei care nu sunt 
titulari ai UB). 

(2) Criteriile enumerate în alineatul precedent (1. – 4.) se aplică cumulativ. 
 
Art. 3. Dispoziţii finale 
(1) Prezenta Procedură de afiliere la ŞDTO se publică pe site-ul Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă Justinian Patriarhul în cel mult trei zile de la aprobarea sa de către CSUD şi intră în vigoare 
în momentul publicării. 

 
Director ŞDTO 
 
Conf. dr. Adrian Lemeni 
 
 


