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1. ORGANIZAREA ALEGERILOR CONDUCERILOR
ŞCOLILOR DOCTORALE

SCOP
Scopul prezentului regulament este de a descrie modul de organizare şi desfăşurare
a alegerilor pentru funcția de Director al Scolii doctorale şi pentru consiliile Scolilor
doctorale din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, pentru mandatul 20162020.
DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti pentru
organizarea şi desfăşurarea procedurii de desemnare şi alegeri a funcției de Director
al Scolii doctorale şi a consiliilor Scolilor doctorale din Universitatea POLITEHNICA
din Bucureşti, pentru mandatul 2016-2020.
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulteriore;
Hotărârea de Guvern Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului
Studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
1.3. Ordinul Ministrului Educatiei și Cercetării Științifice nr.3751/29.04.2015 de
aprobare a Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a
stucturilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de
învățământ superior;
1.4. Carta Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB);
1.5. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti;
1.6. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de
DOCTORAT în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

1.1.
1.2.

Art. 1. In UPB Scolile doctorale sunt organizate de regula pe facultati, in
domeniile stiintifice corespunzatoare domeniilor universitare de doctorat acreditate in
UPB sau in domenii interdisciplinare si cuprind toti conducatorii de doctorat din
facultatea respectiva. Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale
şi de consiliul şcolii doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de
departament, iar Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului, in
conformitate cu legislația in vigoare.
Art. 2. Consiliul Scolii doctorale este format din 3 persoane (2 conducatori de
doctorat si 1 student-doctorand) daca SD are maxim 50 doctoranzi, 5 persoane (3
conducatori de doctorat, 1 student-doctorand si 1 personalitate din afara UPB) daca
SD are intre 51 si 100 doctoranzi si respectiv 7 persoane (4 conducatori de doctorat,
2 studenti-doctoranzi si 1 personalitate din afara UPB) daca SD are mai mult de 100
doctoranzi.

Art. 3.
1) Directorul SD este cadru didactic sau cercetator titular în universitate, cu
doctoranzi in stagiu şi trebuie sa aiba dreptul de a conduce doctorate, in tara sau in
strainatate si sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare in vigoare la data desemnarii lor ca membrii ai Consiliului
Scolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului, potrivit art. 219, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Pentru Scoala doctorala de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si
Acceleratorilor, Directorul SD poate sa fie cadru didactic sau cercetator cu norma de
baza in alta institutie.
2) Directorul Scolii doctorale este membru de drept al Consiliului Scolii
doctorale si are statut de invitat permanent la sedintele Biroului Executiv al Consiliului
Profesoral si Consiliului Profesoral.
3) Membrii Consiliului Scolii doctorale care sunt cadre didactice sau
cercetatori trebuie sa aiba dreptul de a conduce doctorate, cu doctoranzi in stagiu, in
tara sau in strainatate si sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare in vigoare la data desemnarii lor ca membrii ai
Consiliului Scolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului, potrivit art. 219, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
4) Personalitatile din afara UPB sunt alese ca membrii ai Consiliului Scolii
doctorale dintre personalitatile stiintifice a caror activitate stiintifica are o
recunoastere nationala si internationala semnificativa.
5) Scolile doctorale pot propune si membrii de onoare ai Consiliului Scolii
doctorale dintre cadrele didactice din afara UPB, cu reputatie nationala sau
internationala sau personalitati din sectoarele industriale si socio-economice
relevante care contribuie la dezvoltarea si/sau reprezentarea internationala a scolii
doctorale.
Art. 4.
1) Scolile doctorale (SD) organizeaza sedinte pentru propunerea Directorului
Scolii doctorale si alegerea membrilor Consiliului Scolii doctorale la care participa
conducatorii de doctorat din scoala respectiva.
2) Sedinta este condusa de Decanul de varsta al conducătorilor de doctorat
prezenti, care nu candidează.
Art. 5. Candidaturile pentru functia de Director SD insotite de un plan de
dezvoltare a SD se depun la Secretariatul SD cu cel putin 3 zile inaintea organizarii
sedintei de alegeri. Consiliul SD in functie va asigura afisarea pe site-ul SD a tuturor
informatiilor necesare (data si ora organizarii alegerilor, data si ora limita pentru
depunerea candidaturilor). Alegerile se considera valide indiferent de numărul
persoanelor care participa la vot.
Art.6.
1) În cadrul ședințe de alegeri Directorul in exercitiu al Scolii doctorale
prezinta un raport de activitate pentru perioada ultimilor 4 ani.

2) După prezentarea raportului, se aleg membrii Consiliului Scolii doctorale
prin votul direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Școala doctorală
respectivă. Se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 2 al prezentului
Regulament.
3) De asemenea, în cadrul aceleaşi sedinţe, candidatii la functia de Director
al SD prezinta planul de dezvoltare a SD iar membrii școlii doctorale recomanda
CSUD, prin vot secret, 1 sau 2 conducători de doctorat din cadrul Şcolii doctorale
pentru poziția de Director al Şcolii doctorale, care vor fi apoi avizati de Consiliul
Profesoral al facultatii.
4) Deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți, in condițiile respectării
prevederilor de la Art. 5.
Art. 7. Studenţii-doctoranzi membri ai consiliului şcolii doctorale care îşi
finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de
membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat.
Art. 8. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului şcolii
doctorale se organizează alegeri parţiale, potrivit prevederilor art. 6. alin (2), iar
mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului şcolii
doctorale.
Art 9. Directorul Scolii Doctorale este selectat de către CSUD in exercitiu,
dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale, dintre propunerile Scolii
Doctorale, fiind apoi confirmat de către Senatul UPB si numit prin Decizie a
Rectorului UPB.
Art. 10. Mandatul Directorului Şcolii doctorale, al membrilor Consiliului Scolii
doctorale este de 4 ani, de la data validării în Senatul universităţii.
Art.11. Calendarul alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale este prezentat in
Anexa 1 iar lista Scolilor doctorale este prezentata in Anexa 2.
Art. 12. Fiecare Scoală Doctorala se constituie in circumscripție electorala, in
conformitate cu prevederile legale, in vederea propunerii unui reprezentant in
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), ce se constituie in conformitate
cu prevederile legale. Acesta este de regula Directorul Scolii Doctorale.

2. OPIS ANEXE
Anexa 1. Calendarul alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale.
Anexa 2. Lista Scolilor doctorale

ANEXA 1
Calendarul alegerilor conducerilor Școlilor Doctorale
-

Afișarea Regulamentului si anunțarea ședințelor de alegeri in Școlile Doctorale:
04.04.2016 – 05.04.2016

-

Ședințele de alegeri ale școlilor doctorale: 12.04.2016 – 15.04.2016

-

Selectarea Directorilor de Scoli doctorale de catre CSUD: 25-27.04.2016

-

Confirmarea Directorilor Școlilor Doctorale de către Senatul UPB: Mai 2016

ANEXA 2

Şcolile doctorale
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Şcoala doctorală
Inginerie Electrică
Energetică
Automatică şi Calculatoare
Electronică, Telecomunicații şi Tehnologia Informației
Inginerie mecanică şi Mecatronică
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Ingineria Sistemelor Biotehnice
Transporturi
Inginerie Aerospațială
Ştiința şi Ingineria Materialelor
Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor
Ştiințe Aplicate
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor
Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor

