Dosarul Candidatului
a) cererea-tip pentru susținerea abilitării avizată de către Rectorul USAMVB (IOSUD), redactată
conform anexei 2 la Ordinul nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de obţinere a atestatului de abilitare (PO-CSUD.1-F1);
b) fișa de îndeplinire a standardelor minimale prevăzute de IOSUD - USAMVB în format tipărit și
electronic (pdf) (PO-CSUD.1-F2), însoțită de varianta detaliată a acesteia ;
c) un portofoliu cu lucrări științifice- maxim 10 publicații, considerate relevante de către candidat,
elaborate în domeniul de doctorat vizat ;
d) curriculum vitae, în format Europass, redactat în limba română, în format tipărit si electronic,
datat și semnat de catre candidat(pdf). CV-ul candidatului trebuie să cuprindă: informații despre
candidat (nume și prenume, data nașterii, starea civilă, domiciliul/reședinta, adresa, telefon/e-mail),
informații despre studiile efectuate și diplomele obținute, informații despre experiența profesională și
locurile de muncă, informații despre proiectele de cercetare, cercetare-dezvoltare, dezvoltarea resursei
umane, granturile obținute în calitate de director, manager, responsabil tema de cercetare, membru în
echipa, în cazul în care exista astfel de proiecte, indicându-se sursa de finanțare; informații despre
elementele de recunoaștere ale contribuțiilor științifice (premii, brevete, apartenența la societăți și
organizații științifice și profesionale, membru în comisii de redacție, referenți științifici ale unor
lucrări, cu menționarea acestora, etc, ale candidatului;
e) lista de lucrări, în format tipărit si electronic, semnată de către candidat (pdf). Lucrările științifice
prezentate în portofoliu se pot regăsi și în lista de lucrări. Lista de lucrări va fi întocmită în
conformitate cu PO-CSUD.1-F3;
f) declarația pe proprie răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale
stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice și
originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări ( PO-CSUD.1-F4);
g) copie legalizată a diplomei de doctor și, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de
recunoaștere sau echivalare a acesteia; în cazul în care documentele nu sunt redactate în limba română
sau engleză ele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română;
h) documente personale de identificare, în copie simplă (xerox): actul de identitate, dovada schimbării
numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate
(ex.certificat de căsătorie, etc);
i) rezumatul tezei în limba română și engleză în format tipărit și electronic (pdf);
j) teza de abilitare, în format tipărit și electronic (pdf), redactată în conformitate cu Anexa 1 din
regulament;
k) CD cu documentele dosarului pentru acordarea atestatului de abilitare întocmit de către candidat;
l) dovada achitării taxei de înscriere;
m) opis dosar.

