Proces Verbal al Adunarii generala a
membrilor Școlii doctorale Automatică şi Calculatoare
din 5.03.2015
I.

Informații generale

Data

5.03.2015

Subiect

1. Analiza rezultatelor concursului de admitere la studii de doctorat
pentru anul universitar 2014-2015
2. Noi abilitari in Scoala doctorala Automatica si Calculatoare
3. Sarcini curente

Loc de
desfășurare

Sala ED 010 a Facultății de Automatică și Calculatoare

II.

Participă:

24 de membri ai Scolii doctorale (23 conducatori stiintifici si 2 reprezentanti ai studentilordoctoranzi). Participa si dna Catalina Daraban, secretara Scolii doctorale.

III.

Minuta întâlnirii

Dl. 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
2014-2015
- Dl. profesor Theodor Borangiu prezinta rezultatele concursului de admitere la studii de
doctorat pentru anul universitar 2014-2015, obtinute in sesiunea de admitere din septembrie
2014. Au fost admisi 54 de candidati, din care 32 de candidati in domeniul de doctorat
Calculatoare si TI, si 22 de candidati in domeniul IS. Din cei 54 de candidati admisi, 27 sunt
cu bursa de la MENCS si 27 fara bursa. Toti doctoranzi admisi in urma acestui concurs au
atribuiti conducatori stiintifici.
- Mai exista trei cereri de admitere in programul de studii de doctorat CTI primite din partea
unor cetateni straini, din state non-UE: doi cetateni irakieni si unul sirian.
- Dl. prof. Theodor Borangiu prezinta stadiul 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.
Urmeaza discutii:
- Dl. prof. Catalin Buiu 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
15.03.2015.
- Dl prof. Theodor Borangiu propune data de 12.03.2015 pentru verificarea documentelor
celor trei candidati straini privind indeplinirea cerintelor de rezultate profesionale (licenta,
master) si de limba engleza (certificate internationale) corespunzatoare, conform
Metodologiei stabilite de SD_ASC pentru admiterea doctoranzilor străini din ţări non-UE in
domeniile CTI si IS. Se propune termenul de 30.04.2015 pentru completarea si primirea
dosarelor la Secretariatul Scolii doctorale in vederea analizei si deciziei de acceptare
preliminara a candidatilor straini.
2. Noi abilitari in Scoala doctorala Automatica si Calculatoare
- Dl. prof. Dan Stefanoiu informeaza membrii Scolii doctiorale ca sunt in curs de desfasurare
5 concursuri de abilitare, iar alte 4 cadre didactice sunt in faza de pregatire a dosarelor de
abilitare. Aceste cadre didactice sunt: prof. Emil Slusanschi, Ciprian Dobre, Florin Pop,
Dragos Niculescu, Nirvana Popescu, Razvan Rughinis (in domeniul CTI), si prof. Anca
Ionita, Ciprian Lupu si Monica Dragoicea (in domeniul IS).
- Se solicita membrilor Consiliului Scolii doctorale si directorilor celor trei departamente ale
facultatii: Calculatoare, AII si AIS sa asigure sprijin pentru finalizarea de catre candidatii la
abilitare a dosarelor lor de concurs, cat si pentru buna organizare a concursurilor de abilitare
(stabilirea comisiilor de concurs, pregatirea documentelor la nivel de universitate).
3. Sarcini curente:
- Dna. prof. Adina Florea solicita Consiliului Scolii doctorale pregatirea unui material
referitor la masurile de asigurare a calitatii invatamantului de doctorat si cercetarii stiintifice
docttorale care au fost intreprinse in anul universitar 2014-2015.
- Dl. prof. Catalin Buiu solicita membrilor Scolii doctorale trimiterea de informatii despre:
teze de doctorat in co-tutela, prezenta in comisiile de sustinere publica a doctoranzilor
SD_AC a unor profesori din univeritati europene, cat si includerea unor membri ai Scolii
doctorale in comisiile de sustinere publica ale universitatilor din strainatate.
- Dl. prof. Theodor Borangiu solicita membrilor Scolii doctorale, conducatori de doctorat,
sprijinirea doctoranzilor lor pentru publicarea de lucrari stiintifice bazate pe cercetarea
efectuata in cadrul tezei in reviste de specialitate si in volume de conferinte internationale
indexate in baze de date ISI Thompson si in biblioteci digitale IEEE Xplore.

IV.

Decizii luate in Adunarea generala

- Se consemneaza toate propunerile facute de membrii Consiliului Scolii doctorale, cat si de
conducatorii stiintifici, membri ai Scolii doctorale.
- Se supun la vot toate masurile stabilite ca urmare a informarilor de la punctele 1, 2 si 3 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: 5.03.2015

Intocmit,
Dr. Catalina Daraban

