REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
PROGRAMELOR POSTDOCTORALE DE CERCETARE
AVANSATĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Capitolul I. Prevederi generale
Art. 1 IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (IOSUD-UAIC) susține
cercetarea științifică și dezvoltarea resurselor umane prin organizarea și desfășurarea de
programe postdoctorale de cercetare avansată, destinate dezvoltării profesionale prin
formarea de competențe și abilități în cercetarea științifică, în context interdisciplinar și
competitiv.
Art. 2 Programele postdoctorale de cercetare avansată se organizează și se desfășoară în
IOSUD-UAIC în cadrul școlilor doctorale, sub coordonarea Consiliului Studiilor Universitare
de Doctorat (CSUD), ca programe de studii postuniversitare după finalizarea ciclului al
treilea de studii universitare – studiile doctorale, în condițiile legii.

Capitolul II. Organizarea programelor postdoctorale de cercetare avansată
Art. 3 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași poate organiza programe postdoctorale
de cercetare avansată pentru toate domeniile de studii universitare de doctorat care
funcționează în cadrul școlilor doctorale din structura IOSUD-UAIC.
Art. 4 (1) Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere la programele
postdoctorale de cercetare avansată devin cercetători postdoctoranzi și sunt înmatriculați la
școlile doctorale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
(2) IOSUD-UAIC şi școlile doctorale din componenţa sa facilitează accesul cercetătorilor
postdoctoranzi la infrastructura de cercetare a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Art. 5 (1) Activitatea fiecărui cercetător postdoctorand va fi coordonată de un mentor,
conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale în care funcționează domeniul de studii
universitare de doctorat abordat de cercetător.
(2) Mentorul asigură coordonarea ştiinţifică a activităţii cercetătorului postdoctorand şi
facilitează ȋnsuşirea de către acesta a cunoştinţelor şi instrumentarului unei cercetări
ştiinţifice avansate, ȋn conformitate cu standardele şi practicile valabile pe plan internaţional.
Art. 6 (1) În cadrul IOSUD-UAIC, programele postdoctorale de cercetare avansată se
desfășoară cu frecvență.
(2) Finanțarea programelor postdoctorale de cercetare avansată se realizează din resurse
proprii ale IOSUD-UAIC sau cu plata taxelor de școlarizare, conform reglementărilor legale
în vigoare.

(3) Participarea la programele postdoctorale de cercetare avansată nu afectează dreptul
cercetătorilor postdoctoranzi de a încheia contracte de muncă, în condițiile legislației în
vigoare.
Art. 7 (1) Finanțarea programelor postdoctorale de cercetare avansată este asigurată de către
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în limita resurselor disponibile, din venituri
proprii sau din surse atrase, cum ar fi: alocări bugetare, proiecte cu finanțare internă sau
externă, granturi oferite de institute sau alte organizații de cercetare, asociații, fundații etc.
(2) Un cercetător poate beneficia o singură dată de finanțare din fonduri publice pentru a
urma un program postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași.
(3) Taxa de înscriere şi taxa de studii sunt aprobate de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, odată cu aprobarea metodologiei de admitere.
Art. 8 (1) Durata programelor postdoctorale de cercetare avansată este de 24 luni.
(2) Programele postdoctorale de cercetare avansată pot începe oricând pe perioada anului
calendaristic, fără vreo restricție legată de structura anului universitar valabilă pentru primele
trei cicluri de studii, pe baza unui calendar aprobat de Senat odată cu metodologia de
admitere.
(3) Durata programelor postdoctorale de cercetare avansată poate fi prelungită, la cererea
cercetătorului postdoctoral și cu avizul mentorului, pentru o perioadă de maximum 24 luni,
cu plata taxelor de studii.

Capitolul III Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată
Art. 9 Numărul locurilor scoase la concurs pentru fiecare școală doctorală se aprobă anual de
către Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la propunerea CSUD și cu avizul
Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind
fundamentat pe numărul de teze susținute public și validate de CNATDCU în ultimii cinci ani
și depinzând de condițiile specifice fiecărui domeniu de doctorat și fiecărei școli doctorale.
Art. 10 (1) Pentru fiecare dintre domeniile de studii universitare de doctorat în care se
organizează programe postdoctorale de cercetare avansată, conducătorii de doctorat care și-au
exprimat disponibilitatea de a fi mentori în condițiile prezentului regulament propun teme de
cercetare științifică de interes pentru domeniu și pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași.
(2) Consiliile școlilor doctorale pot stabili limite maxime privind numărul de teme de
cercetare care pot fi propuse de fiecare dintre conducătorii de doctorat sau numărul de
cercetători postdoctoranzi coordonați de un mentor.

(3) Temele de cercetare sunt avizate de Consiliul școlii doctorale și aprobate de Consiliul
Studiilor Universitare de Doctorat.
Art. 11 (1) Accesul la programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin concurs de
admitere.
(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere organizat pentru programele postdoctorale de
cercetare avansată, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
(a) să fie deținători ai titlului de doctor în știință;
(b) titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de
admitere (se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale
prin care este confirmată obţinerea titlului de doctor de către candidat și în care este stipulat și
numele acestuia sau data emiterii unui act echivalent în cazul candidaților care au susținut
doctoratul în străinătate).
(3) Pentru fiecare categorie de candidați (cetățeni români sau ai altor state membre ale
Uniunii Europene, cetățeni ai Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene,
cetățeni din afara acestora, etnici români etc.) se aplică condițiile specifice de eligibilitate
conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 12 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este de competența CSUD, care
elaborează Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele
postdoctorale de cercetare avansată.
Art. 13 Conținutul dosarului de concurs, structura proiectului de cercetare și grila de evaluare
sunt stabilite prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele
postdoctorale de cercetare avansată.
Art. 14 Candidații declarați admiși vor semna un contract de cercetare postdoctorală cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care stabilește drepturile și obligațiile ce revin
cercetătorilor postdoctoranzi, mentorilor, precum şi IOSUD-UAIC, și prin care cercetătorii
postdoctoranzi îşi vor asuma:
(a) desfășurarea activității de cercetare postdoctorală și finalizarea proiectului de cercetare
conform graficului de cercetare asumat;
(b) participarea la activitățile organizate de IOSUD-UAIC în domeniul cercetării științifice și
diseminării acesteia;
(c) îndeplinirea rezultatelor minime prevăzute de prezentul regulament.

Capitolul IV. Finalizarea studiilor postdoctorale
Art. 15 (1) Rezultatele minime impuse fiecărui cercetător postdoctorand la finalizarea
programului sunt:
(a) 4 rapoarte științifice avizate de către mentorul asociat fiecărui cercetător postdoctorand
(câte un raport pentru fiecare semestru);
(b) o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare și rezultatele obținute;
(c) participarea cu lucrări prezentate (oral / poster) la cel puțin 3 conferințe / manifestări
științifice internaționale;
(d) publicarea / acceptarea spre publicare a cel puțin 3 articole științifice în reviste / volume
indexate BDI sau a unei cărți de specialitate, în funcție de specificul fiecărui domeniu.
(2) Orice obligații suplimentare, determinate de implicarea cercetătorului postdoctoral în
diferite proiecte de cercetare științifică, mobilități, dezvoltare instituțională etc., vor face
obiectul unor contracte specifice sau unor acte adiționale la contractul de cercetare
postdoctorală.
Art. 16 (1) Lucrarea finală se susține în fața unei comisii, fiind evaluată pe baza unei
metodologii specifice aprobate de Senat, la propunerea CSUD.
(2) Componența comisiilor de susținere a lucrărilor finale este stabilită de CSUD la
propunerea consiliilor școlilor doctorale.
Art. 17. La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD-UAIC acordă un atestat de studii
postdoctorale.

Capitolul V. Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 18 (1) Calitatea de cercetător postdoctorand se menține pe toată durata studiilor, cu
condiția îndeplinirii tuturor cerințelor și prevederilor contractuale.
(2) Școlile doctorale și CSUD au obligația urmăririi îndeplinirii acestor cerințe de către
cercetătorii postdoctoranzi.
Art. 19 (1) Cercetătorii postdoctoranzi pot întrerupe studiile în cadrul programului
postdoctoral de cercetare avansată, din motive medicale sau alte motive obiective care
împiedică desfășurarea activității de cercetare postdoctorală, cu aprobarea consiliului școlii
doctorale, pentru perioade, care, cumulat, nu pot depăși 2 ani.
(2) Pe perioada întreruperii programului postdoctoral de cercetare avansată, calitatea de
cercetător postdoctorand, precum și aplicarea contractului de cercetare postdoctorală se
suspendă, fiind încheiat un act adițional la contractul de cercetare postdoctorală în acest sens.

Art. 20 (1) Un cercetător postdoctoral înmatriculat în cadrul unui program postdoctoral de
cercetare avansată își poate pierde această calitate prin:
(a) retragere de la studii;
(b) neplata taxelor de studii, dacă este cazul;
(c) neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de cercetare postdoctorală și prin
proiectul de cercetare.
(2) Dacă studiile postdoctorale se realizează cu plata taxelor de școlarizare, în cazul pierderii
calității de cercetător postdoctorand, sumele plătite până la acel moment ca taxă de studii nu
se restituie.
(3) Orice sprijin financiar sub formă de bursă primit de către cercetătorul postdoctorand pe
parcursul studiilor trebuie restituit Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cazul
pierderii calității de cercetător postdoctorand înaintea finalizării programului de cercetare
postdoctorală.
Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași din 14.02.2019.
ORDONATOR DE CREDITE,
Profesor univ. dr. Mihaela ONOFREI

