Proces Verbal al Adunarii generala a
membrilor Școlii doctorale Automatică şi Calculatoare
din 18.03.2014
I.

Informații generale

Data

18.03.2014

Subiect

1. Analiza rezultatelor concursului de admitere la studii de doctorat
pentru anul universitar 2013-2014
2. Sarcini curente

Loc de
desfășurare

Sala ED 010 a Facultății de Automatică și Calculatoare

II.

Participă:

22 de membri ai Scolii doctorale (20 conducatori stiintifici si 2 reprezentanti ai studentilordoctoranzi).

III.

Minuta întâlnirii

Domnul prof. Theodor Borangiu a deschis ședința Consiliului SD_AC, anuntand problemele
ce vor fi discutate:
1. Analiza rezultatelor concursului de admitere la studii de doctorat pentru anul universitar
2013-2014
2. Sarcini curente
IV.

Decizii luate in Adunarea generala

1. Dl. profesor Theodor Borangiu prezinta rezultatele concursului de admitere la studii de
doctorat pentru anul universitar 2013-2014, obtinute in sesiunea de admitere din septembrie
2013. Au fost admisi 30 de candidati. Mai exista doua cereri de acceptare in programul de
studii de doctorat CTI primite din partea unor cetateni straini, din state non-UE: Iordania si
Tunisia.
Urmeaza discutii:
- Dl. prof. Theodor Borangiu prezinta situatia definirii comisiilor de indrumare si a planurilor
de pregatire individuala ale candidatilor, intocmite de conducatorii de doctorat. Sunt

nominalizati conducatorii de doctorat care nu au completat si depus la Secretariatul Scolii
doctorale aceste documente.
- Dna prof. Adina Florea solicita verificarea prealabila a celor doi candidati straini in ceea ce
priveste cunostintele profesionale si de limba engleza. Se stabileste termenul de 4.05.2014
pentru analiza si completarea dosarelor candidatilor.
- Dl. prof. Nicolae Tapus solicita membrilor Consiliului SD_AC sa intreprinda demersuri
pentru ca membrii Departamentelor de Calculatoare, Automatica si Informatica Industriala si
Automatica si Ingineria Sistemelor sa se abiliteze in perioada urmatoare, pentru a face
posibila acceptarea unui numar mai mare de candidati la doctorat in viitor, si pentru
acoperirea unei tematici mai largi in domeniile CTI si IS.
2. Sarcini curente:
- Dl. prof. Theodor Borangiu solicita conducatorilor de doctorat ai caror studenti au termen
de finalizare a tezei in septembrie 2014 sa intensifice controlul asupra stadiului de realizare a
lucrarilor de doctorat in vedere respectarii termenului de sustinere impus.
- In vederea unei mai bune diseminari a rezultatelor cercetarii doctorale, cat si a asigurarii
conditiilor de acordare de calificative ”foarte bine” si ”excelent” la sustinerile publice, se
solicitata conducatorii de doctorat sa isi sprijine intr-o mai mare masura doctoranzii pentru
publicarea rezultatelor cercetarii in reviste de specialitate indexate ISI si in volume ale unor
conferinte internationale indexate ISI Proceedings.
- Se solicita conducatorilor de doctorat care nu au stabilit inca componenta comisiilor de
indrumare si a planurilor de pregatire individuala ale doctoranzilor lor sa elaboreze aceste
documente si sa le depuna la Secretariatul SD_AC pana la data de 1.04. 2014.
Decizii:
- Se consemneaza toate propunerile facute de membrii Scolii doctorale.
- Se supun la vot toate masurile stabilite ca urmare a prezentarilor de la punctele 1 si 2 si a
discutiilor pe marginea acestor prezentari .
Rezultat:
Membrii Scolii doctorale Automatica si Calculatoare prezenti la sedinta voteaza in
unanimitate masurile stabilite in cadrul prezentei sedinte.

Data: 18.03.2014

Intocmit,
Prof.dr.ing. Dan Popescu

