Cuprins

Cuvânt-înainte

Scopul acestei cĆrĦi este de a-l ajuta pe student
sĆ-üi formeze rapid propria metodĆ de lucru în vederea obĦinerii unor rezultate bune la studiile universitare de doctorat. Regulile care se desprind din aceastĆ
carte corespund unor imperative ütiinĦifice care orienteazĆ o bunĆ cercetare doctoralĆ.
ConceputĆ ca un dialog detaliat cu studentul
doctorand, cartea traseazĆ metodic toate etapele pe
care trebuie sĆ le urmeze în munca sa de cercetare.
Am început cu momentul luĆrii deciziei de a face un
doctorat, pânĆ în ziua susĦinerii, încercând sĆ detaliez
demersul individual al cercetĆtorului üi sĆ determin
principalele etape ale studiilor universitare de doctorat.
Am semnalat obstacolele muncii de cercetare üi am
propus soluĦii practice concrete pentru depĆüirea lor.
Pentru utilizarea eficientĆ a acestei lucrĆri de
metodologie, cititorul va trebui sĆ se familiarizeze cu
structura sa üi cu metodele propuse, ea constituind
un ghid destinat atât juriütilor, cât üi specialiütilor
din alte ütiinĦe umaniste. DupĆ cum afirma Henri
Capitant1, totul este sĆ ai metodĆ. În lipsa unei metode, a acestui fir conducĆtor, se pierde timp preĦios,
eforturile sunt dispersate üi nu se ajunge sĆ se domine
1

H. Capitant, La thèse de doctorat en droit, Dalloz, Paris, 1951.
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subiectul. Este tocmai ceea ce üi-a propus aceastĆ
carte: sĆ vĆ ajute sĆ vĆ formaĦi propria metodĆ, s-o
perfecĦionaĦi üi s-o urmaĦi pânĆ la capĆt pentru a
reuüi în munca voastrĆ de cercetare.
RĆspunzând întrebĆrilor pe care vi le veĦi pune
pe parcursul studiilor voastre universitare de doctorat,
prezenta lucrare vĆ oferĆ reĦete üi vĆ propune metode,
urmĆrind un plan cronologic üi dându-vĆ exemple
concrete, pentru a vĆ ajuta sĆ duceĦi la bun sfârüit
aceastĆ minunatĆ aventurĆ intelectualĆ.
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Capitolul

I.

Înscrierea la doctorat

La sfârüitul masteratului în drept, o parte dintre
absolvenĦi doresc sĆ-üi continue studiile prin înscrierea la doctorat. Înainte de a vĆ decide sĆ faceĦi o tezĆ
de doctorat, este necesar sĆ vĆ puneĦi câteva întrebĆri.
În funcĦie de rĆspunsul la aceste întrebĆri, veĦi vedea
dacĆ este cu adevĆrat necesar pentru viitorul vostru
personal üi profesional sĆ faceĦi un doctorat.
Înainte de a lua decizia de a face un doctorat,
trebuie sĆ vĆ puneĦi urmĆtoarele întrebĆri1:
1. ProiectaĦi pe viitor sĆ lucraĦi în învĆĦĆmântul
superior sau în cercetare?
2. PuteĦi aloca trei sau patru ani din timpul
vostru realizĆrii tezei de doctorat?
3. PuteĦi analiza un subiect într-un timp dat?
4. PuteĦi scrie, fĆrĆ un efort extraordinar, câteva
pagini coerente într-un subiect dat?
5. SunteĦi capabil sĆ vĆ puneĦi ordine în idei?
6. VĆ puteĦi organiza documentarea üi o puteĦi
manipula?
7. PuteĦi sĆ vĆ impuneĦi un program üi o disciplinĆ de lucru care sĆ se întindĆ pe mai multe luni?
8. AveĦi voinĦĆ üi o tenacitate suficientĆ pentru
a trece peste dificultĆĦi üi decepĦii?
1

M. Beaud, L'art de la thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 14.
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9. AĦi redactat deja o lucrarea de câteva zeci de
pagini care sĆ fie satisfĆcĆtoare?
10. SunteĦi foarte motivat sĆ realizaĦi o tezĆ de
doctorat?
DacĆ rĆspunsul este „da” la opt sau zece din
aceste întrebĆri, puteĦi sĆ începeĦi sĆ faceĦi demersurile iniĦiale pentru înscrierea la doctorat.
Între cinci üi üapte rĆspunsuri „da”, ar trebui
sĆ vĆ gândiĦi mai degrabĆ la un masterat care nu vĆ
face sĆ alocaĦi atât de mult timp cercetĆrii üi care se
finalizeazĆ cu o lucrare de dimensiuni mai mici.
DacĆ aveĦi doar patru rĆspunsuri „da” la aceste
întrebĆri, mai bine renunĦaĦi üi vĆ apucaĦi de altceva,
cĆci nu sunteĦi suficient de motivat sau de pregĆtit
pentru a începe activitatea de cercetare.
Ce este o tezĆ de doctorat în drept? Ca orice tezĆ
de doctorat, este „o operĆ originalĆ produsĆ de student
în formĆ scrisĆ. Ea (…) trebuie sĆ arate cĆ studentul
posedĆ cu adevĆrat o metodĆ ütiinĦificĆ de lucru üi este
la curent cu principalele lucrĆri în subiectul tezei sale.
Pe cât posibil, teza trebuie sĆ fie o contribuĦie originalĆ.
(…) O bunĆ tezĆ corespunde unei cercetĆri exhaustive,
analizate de manierĆ criticĆ üi riguroasĆ. Ea trebuie
sĆ includĆ o descriere detaliatĆ a metodologiei utilizate. Trebuie sĆ ajungĆ la rezultate precise üi implicĆ
o verificare sistematicĆ a oricĆrei afirmaĦii”2. O tezĆ de
doctorat în drept este circumscrisĆ în primul rând
2

Guide de rédaction de la proposition, de la thèse et du mémoire,
Université d’Ottawa Département de communication 2014-2015,
http://www.communication.uottawa.ca/fra/program2.html,
consultat pe 10 martie 2018.
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domeniului drept. În al doilea rând, metodologia realizĆrii tezei este una juridicĆ, bazatĆ pe raĦionamentul
juridic.

I. Alegerea specializĆrii
Dintre numeroasele specializĆri juridice posibile,
voi trebuie sĆ alegeĦi una. Deoarece teza de doctorat
va fi tovarĆüa voastrĆ constantĆ timp de cel puĦin
trei ani, alegerea subiectului tezei nu trebuie fĆcutĆ
cu lejeritate, ea putând sĆ vĆ influenĦeze cariera profesionalĆ, constituind un factor decisiv al viitorului
vostru. IatĆ de ce înainte de a alege subiectul tezei de
doctorat trebuie sĆ reflectaĦi serios. AceastĆ fazĆ pregĆtitoare vĆ permite sĆ vĆ circumscrieĦi un obiect
specific de cercetare, asigurându-vĆ cĆ ea poate fi
realizatĆ üi punându-vĆ întrebĆri legate de documentele disponibile, de lucrĆrile anterioare realizate în
acest domeniu, de oportunitatea cercetĆrii, de interesul realizĆrii acesteia etc.
Alegerea disciplinei Ħine de criterii obiective, dar
trebuie luate în considerare üi criteriile subiective care
sĆ vĆ facĆ viaĦa mai uüoarĆ în timpul acestor trei ani
de muncĆ asiduĆ.
1. Criteriile obiective
Chiar dacĆ pare o operaĦiune foarte simplĆ faptul
de a alege materia sau disciplina în care sĆ vĆ realizaĦi
teza de doctorat, ea nu Ħine de o alegere complet liberĆ,
trebuind sĆ ia în consideraĦie de niüte criterii obiective, textele de lege în vigoare.
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Cadrul legal care reglementeazĆ organizarea üi
implementarea programelor de studii de doctorat din
România este constituit de Codul studiilor universitare
de doctorat3 üi de Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/20114.
Conform art. 158 din Legea educaĦiei naĦionale,
„(1) Studiile universitare de doctorat reprezintĆ al III-lea
ciclu de studii universitare üi permit dobândirea unei
calificĆri de nivelul 8 din EQF/CEC üi din Cadrul NaĦional al CalificĆrilor. Acestea se desfĆüoarĆ pe baza
unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat
prin hotĆrâre a Guvernului. (2) Programele de studii
universitare de doctorat se organizeazĆ în ücoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu. ûcolile doctorale se pot organiza de cĆtre o universitate sau un
consorĦiu universitar ori de cĆtre consorĦii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau
un consorĦiu universitar üi unitĆĦi de cercetare-dezvoltare. UniversitĆĦile, respectiv parteneriatele sau
consorĦiile organizatoare de una sau mai multe ücoli
doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o instituĦie organizatoare de studii universitare
de doctorat, denumitĆ în continuare IOSUD, recunoscutĆ ca atare de Ministerul EducaĦiei, CercetĆrii,
Tineretului üi Sportului, pe baza autorizĆrii provizorii,
a acreditĆrii, respectiv a evaluĆrii periodice. (3) Academia RomânĆ poate înfiinĦa ûcoala de Studii Doctorale
a Academiei Române, cu respectarea prevederilor
3

4

H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011 cu modificĆrile ulterioare,
text publicat în Monitorul Oficial al României, în vigoare de la
9 februarie 2011.
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prezentei legi în privinĦa autorizĆrii, acreditĆrii üi funcĦionĆrii ca instituĦie de învĆĦĆmânt superior. ûcoala de
Studii Doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD
üi poate organiza programe universitare de doctorat”.
Codul studiilor universitare de doctorat fixeazĆ,
la art. 4, semnificaĦiile câtorva termeni:
„a) studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a cĆrui finalitate constĆ în
dezvoltarea resursei umane competente în realizarea
cercetĆrii ütiinĦifice, capabile de inserĦie pe piaĦa muncii
înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare
pentru cercetare-dezvoltare üi inovare üi constituie o
experienĦĆ profesionalĆ de cercetare, finalizatĆ, dupĆ
susĦinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului
de doctor;
b) student-doctorand – studentul înmatriculat
în programul de studii universitare de doctorat;
c) conducĆtor de doctorat – cadrul didactic sau
cercetĆtorul, cu experienĦĆ în domeniul cercetĆrii
ütiinĦifice, care coordoneazĆ activitatea studentuluidoctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaĦiei
naĦionale nr. 1/2011;
d) program de studii universitare de doctorat,
denumit în continuare programul de doctorat – totalitatea activitĆĦilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor
universitare de doctorat;
e) tezĆ de doctorat – lucrarea ütiinĦificĆ originalĆ
elaboratĆ de cĆtre un student-doctorand în cadrul
studiilor universitare de doctorat, condiĦie legalĆ pentru obĦinerea titlului de doctor;
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f) instituĦie organizatoare de studii universitare
de doctorat, denumitĆ în continuare IOSUD – instituĦia
care are dreptul de a organiza programe universitare
de doctorat;
g) ücoalĆ doctoralĆ – o structurĆ organizatoricĆ
üi administrativĆ constituitĆ în cadrul IOSUD üi care
oferĆ sprijinul necesar pentru desfĆüurarea studiilor
de doctorat într-o anumitĆ disciplinĆ sau tematicĆ
disciplinarĆ ori interdisciplinarĆ”.
Conform aceloraüi documente, în România existĆ
douĆ tipuri de doctorate posibile:
„a) doctorat ütiinĦific, care are ca finalitate producerea de cunoaütere ütiinĦificĆ originalĆ, relevantĆ internaĦional, pe baza unor metode ütiinĦifice, organizat
numai la forma de învĆĦĆmânt cu frecvenĦĆ. Doctoratul ütiinĦific este o condiĦie pentru cariera profesionalĆ
în învĆĦĆmântul superior üi cercetare;
b) doctorat profesional, în domeniile artelor sau
sportului, care are ca finalitate producerea de cunoaütere originalĆ pe baza aplicĆrii metodei ütiinĦifice
üi a reflecĦiei sistematice asupra unor creaĦii artistice
sau asupra unor performanĦe sportive de înalt nivel
naĦional üi internaĦional üi care poate constitui o bazĆ
pentru cariera profesionalĆ în învĆĦĆmântul superior
üi în cercetare în domeniile artelor üi sportului”5.
În privinĦa programului de studii universitare,
acesta „se desfĆüoarĆ în cadrul unei ücoli doctorale sub
coordonarea unui conducĆtor de doctorat üi cuprinde:
a) un program de pregĆtire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul ücolii doctorale;
5

Art. 158 alin. (6) din Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011.
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b) un program individual de cercetare ütiinĦificĆ
sau creaĦie artisticĆ”6. Cât priveüte durata studiilor
universitare de doctorat, aceasta „este, de regulĆ, de
trei ani. În situaĦii speciale, durata programului de
studii universitare de doctorat poate fi prelungitĆ cu
1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducĆtorului de doctorat üi în limita fondurilor disponibile”7. „Studiile universitare de doctorat se
pot întrerupe din motive temeinice, în condiĦiile stabilite
prin regulamentul instituĦional propriu de organizare
üi desfĆüurare a studiilor universitare de doctorat.
Durata acestor studii se prelungeüte, în consecinĦĆ, cu
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.”8
Conform art. 160 din aceeaüi lege, „studiile universitare
de doctorat se organizeazĆ cu finanĦare de la bugetul
de stat, în regim cu taxĆ sau din alte surse legal constituite”9.
Limba de desfĆüurare a doctoratului poate fi
limba românĆ, limba minoritĆĦilor naĦionale sau o limbĆ de circulaĦie internaĦionalĆ, „conform contractului
de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducĆtorul
de doctorat üi studentul-doctorand”10. Legea educaĦiei
naĦionale nr. 1/2011 prevede üi organizarea studiilor
de doctorat în cotutelĆ, „caz în care studentul-doctorand îüi desfĆüoarĆ activitatea sub îndrumarea concomitentĆ a unui conducĆtor de doctorat din România üi
a unui conducĆtor de doctorat dintr-o altĆ ĦarĆ sau
sub îndrumarea concomitentĆ a doi conducĆtori de
Art. 159 alin (1) din Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011.
Art. 159 alin. (3) din Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011.
8 Art. 159 alin (5) din Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011.
9 Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011, art. 160, alin. (1).
10 Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011, art. 161.
6
7
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doctorat din instituĦii diferite din România, pe baza
unui acord scris între instituĦiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelĆ poate fi organizat üi în
cazul în care conducĆtorii de doctorat sunt din aceeaüi
IOSUD, dar au specializĆri/domenii diferite de studiu
sau unul dintre conducĆtorii de doctorat a atins vârsta
pensionĆrii, conform prevederilor din Carta universitarĆ”11.
Cu toate cĆ înscrierea la studiile universitare de
doctorat în drept nu presupune obligativitatea unui
masterat în specializarea respectivĆ, nimic neîmpiedicându-vĆ sĆ faceĦi un doctorat în drept public, de
exemplu, dacĆ aĦi fĆcut un masterat în drept privat,
teza de doctorat reprezentând o prelungire a unei formĆri üi a unei specializĆri prealabile care sĆ vĆ fi adus
cunoütinĦele üi cultura juridicĆ generalĆ necesare
realizĆrii unei munci de cercetare susĦinute, este de
preferat ca între tezĆ üi faza prealabilĆ a studiilor
voastre sĆ existe o strânsĆ legĆturĆ. Conform Legii
educaĦiei naĦionale nr. 1/2011, „au dreptul sĆ participe la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat numai absolvenĦii cu diplomĆ de master sau
echivalentĆ acesteia”12, deci nu existĆ obligativitatea
unui masterat sau a unor studii echivalente în specializarea respectivĆ.
2. Criterii subiective
Din cele consemnate mai sus, se pare cĆ alegerea
subiectului nu depinde, în cadrul general impus de
11
12

Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011, art. 162, alin. (1).
Art. 163 din Legea educaĦiei naĦionale nr. 1/2011.
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textele de lege, decât de preferinĦa personalĆ a viitorului student-doctorand pentru un anumit domeniu
al cercetĆrii juridice. Cu toate acestea, trebuie sĆ ĦineĦi
seama de utilitatea practicĆ a tezei de doctorat üi de o
serie de factori personali atunci când vĆ decideĦi pentru un anumit tip de doctorat.
PuteĦi alege sĆ faceĦi un doctorat din pasiune,
deci preferinĦa personalĆ sĆ fie singurul criteriu de
alegere pentru aprofundarea unui subiect precis, care
vĆ ocupĆ în mod constant gândurile. Alegerea subiectului din pasiune este riscantĆ, deoarece nu se întâlnesc adesea üi alĦi indivizi care sĆ împĆrtĆüeascĆ
aceeaüi pasiune intelectualĆ, fapt ce va conduce cercetarea la ipoteze üi concluzii specifice care pot fi cu
greu generalizate.
Este drept cĆ alegerea subiectului trebuie fĆcutĆ
în funcĦie de afinitĆĦile üi preocupĆrile intelectuale üi
sociale ale fiecĆruia, dar cel mai adesea alegerea domeniului de cercetare Ħine nu doar de motive intelectuale, ci üi de unele profesionale, de gĆsirea unui loc
de muncĆ dupĆ obĦinerea titlului de doctor.
PuteĦi alege sĆ faceĦi un doctorat pentru a face
carierĆ üi a vĆ îmbogĆĦi. Nimic nu este mai puĦin
probabil ca uüile unei cariere sĆ vĆ fie larg deschise
numai prin simplul fapt de a avea titlul de doctor.
Prima uüĆ ce vi se poate deschide este aceea a unei
cariere universitare, dar, pentru a accede la aceasta,
trebuie sĆ treceĦi un concurs de intrare în sistem, iar
locurile rĆmân mereu limitate, cu atât mai mult cu
cât studenĦii sunt din ce în ce mai puĦini. Este deci
costisitor în termeni de timp sĆ investiĦi atâĦia ani din
viaĦĆ pentru o carierĆ nesigurĆ. O altĆ oportunitate ce
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