Proces Verbal al şedinţei Consiliului
Școlii doctorale ”Automatică şi Calculatoare”
din 11 noiembrie 2013
Informații generale

I.
Data

11.11.2013

Subiect

Analiza rezultatelor concursului de admitere la studii de doctorat
sesiunea 2013
Analiza desfasurarii manifestarii stiintifice ”Zilele doctoranzilor A&C
2013” (editia a 3-a)

Loc de
desfășurare

Sala ED010 a Facultății de Automatică și Calculatoare

II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Participă:
Prof.dr.ing. Theodor Borangiu – directorul SD_AC
Prof.dr.ing. Dan Stefanoiu – membru al Consiliului SD_AC
Prof.dr.ing. Catalin Buiu – membru al Consiliului SD_AC
Prof.dr.ing. Adina Magda Florea – membru al Consiliului SD_AC, decan
Dr. Catalina Daraban, secretara SD_AC
Minuta întâlnirii

Domnul prof. Theodor Borangiu a deschis ședința Consiliului SD_AC, anuntand problemele
ce vor fi discutate:
1. Analiza rezultatelor obtinute la concursului de admitere la studii de doctorat sesiunea 2013.
2. Analiza modului in care s-a desfasurat conferinta stiintifica ”Zilele doctoranzilor A&C
2013”.
IV.

Decizii luate in sedinta de Consiliu

1. Analiza rezultatelor concursului de admitere la studii de doctorat sesiunea 2013.
- Dl. profesor Theodor Borangiu prezinta modul in care a fost organizat si s-a desfasurat
concursul de admitere la doctorat in anul universitar 2013 - 2014. Examenul de admitere a
avut loc in ziua de 30 septembrie 2013. Au fost admisi in total 30 de candidati, dintre care:
- 18 candidati admisi in domeniul de doctorat Calculatoare si TI, din care 14 de la buget
si 4 cu taxa;

- 12 candidati admisi in domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor, toti de la buget.
Candidatii au demonstrat o buna pregatire de specialitate in cele domenii ingineresti; mediile
de admitere au fost foarte bune, iar temele propuse de candidati sunt viabile, inscriindu-se in
tematica de cercetare actuala.
- Se solicita participarea conducatorilor de doctorat desemnati in urma concursului pentru
semnarea contractelor de studii, stabilirea comisiilor de indrumare si alcatuirea planurilor de
pregatire individuala.
2. Analiza modului in care s-a desfasurat conferinta stiintifica ”Zilele doctoranzilor A&C
2013” (editia a 3-a).
- Dna. prof. Adina Florea arata ca au fost prezentate 25 de comunicari stiintifice in data de
19.09.2013, care au abordat subiecte ale cercetarii din stagiul de pregatire a tezei si au
prezentat contributii stiintifice originale din cadrul tezei (doctoranzii din ultimul an de
stagiu). Au fost sustinute 12 comunicari stiintifice in domeniul Calculatoare si TI si 13
comunicari stiintifice in domeniul Ingineria Sistemelor. Au fost organizate 4 sesiuni tehnice
de prezentare, cate 2 pentru fiecare dintre cele doua domenii (CTI si IS).
- Dl. prof. Dan Stefanoiu prezinta unele apeluri de participare la conferinte stiintifice
internationale solicitand informarea doctoranzilor in vederea participarii acestora.

Data: 15.11.2013

Intocmit,
Dr. Catalina Daraban

